
PROGRAM IN PRAVILNIK
ODPRTI PARALELNI SUPERMOTOSLALOM ZA POKAL MK POWER KAMNIK 

16.05.2010

STC Panther Kamnik v so organizaciji z AMK Tunjice organizira v spomin na moto cestno 
hitrostne dirke CHD v Kamniku in podobne prireditve v novejši zgodovini, Super moto 
slalom  –  demonstracija  spretnosti  in  šola  varne  vožnje  dne  16.05.2010.  

• Spretnostna vožnja med keglji 
• Možnost turističnih voženj čakajočih skupin kot samoiniciativni ogled Kamniških in 

ostalih turističnih znamenitosti kot so: 
Velika Planina, terme Snovik, Zdravilni gaj, Arboretum golf, Arboretum, grad 
Zaprice..., ki bodo predstavljene na zgibankah, katere bodo na voljo na stojnicah TIC 
Kamnik. 

PRIJAVA
Prijava: 08.00 – 16.00 (oz. do popolnitve prepustnosti proge);

ŠTARTNINA:

Štartnina DP Super moto slalom 10 eur (vključuje bon za prehrano), za pokal MK Power
5 eur, vsaka nadaljna vožnja 5 eur. Za vsako vožnjo je možno do 5 treningov po 1 euro 1 
vožnja treninga.

start: 09.00 - 16.00
Razglasitev rezultatov: 18.00



PRITOŽBE
Pritožbe s plačilom kavcije 30€, so možne od 16.30 – 17.00 pri vodstvu prireditve.
Komisijo za pritožbe sestavljajo direktor prireditve, član STC Panther Kamnik in član AK 
Tunjice ali 1 član iz zveze ZMKS.
V primeru višje sile si organizator pridržuje pravico do spremembe urnika.
Ogled in udeležba je na lastno odgovornost.

PRAVILNIK VOŽNJE

Odprti paralelni Super Moto Slalom za pokal MK Power Kamnik

Moto slalom vozita dva tekmovalca na enkrat
• štartna mesta (A in B) izžrebata pri pred štarterju 
• čas se meri s štoparico katero morata sama vklopiti pred startom in izklopiti po 

prihodu v cilj (štoparice morajo biti označene z A in B) 
• na točki, kjer se progi križata stojita športna funkcionarja, ki določita katero vozilo 

ima prednost na križišču, upošteva se desno pravilo, razen če je hitrejši 
tekmovalec v občutni prednosti (vsaj 15 metrov) pred križiščem 

• vozniki vozijo - startajo po načelu ˝kdor prvi pride prvi pelje˝ 
• po odpeljani prvi progi tekmovalca zamenjata progi. 
• šteje čas obeh prog skupaj z odbitimi kazenskimi sekundami 
• za uvrstitev se štejejo vse vožnje v skupini razen treningov 
• na vrhu vsakega keglja je postavljena žogica, če se kegelj zvrne ali žogica pade iz 

keglja, ko tekmovalec vozi mimo se k času vožnje prišteje 3 kazenske sekunde. 
Če tekmovalec zgreši progo sledi diskvalifikacija. 

• predštarter (selektor) določi dva voznika katera imata najmanj voženj in ju pošlje 
v predštart, prednost pa imajo vozniki z manj voženj 

• z istim motorjem se lahko vozi več skupin (npr. starejši motor od 35 let in do 
350ccm lahko vozi skupina veterani in skupina do 350ccm) 

TEKMOVALNI RAZREDI
• Junior (do 10 let s podpisom staršev) 
• Do 350 ccm 
• Od 350 ccm – 750 ccm 
• Nad 750 ccm 
• Enduro – Cross 
• Lady 
• Veterani z motorjem starejšim od 35 let ( od vključno leta 1974 nazaj) (pokal MK 

Power) 
• Chopper 
• Štirikolesniki – ATV(pokal MK Power) 

NAGRADE
Prvi trije vozniki dobijo pokale, ostali udeleženci pa dobijo simbolični spominek na 
prireditev

• nagrajen bo absolutni rekorder proge 
• Nagrajen bo najstarejši udeleženec 
• Nagrajen bo najštevilčnejši klub ali skupina (obvezno navesti pri prijavi) 

SPORT TOURING CLUB PANTHER KAMNIK 


