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Kutina, 05. lipnja 2016.

KUP MOSLAVINE 2016

PROGRAM

Nedjelja,

05.05.
25.05.
27.05.
01.06.
05.06.

Početak prijavljivanja (s obveznom uplatom članarine)
Završetak prijavljivanja
Objava informativne liste prijavljenih
Objava liste prijavljenih
Početak rada prijemnog ureda, tehničkog prijema,
liječničkog pregleda i verifikacije
Završetak rada prijemnog ureda, tehničkog prijema,
liječničkog pregleda i verifikacije
Početak pregleda trkališta
1. sjednica Žirija
Završetak pregleda trkališta
Zatvaranje trkališta (sigurnosno vozilo)
Pregled trkališta (Žiri, promatrač)
Trening
promo vožnje organizatora
2. sjednica Žirija
Objava Startne liste utrke
Svečano otvaranje natjecanja
Zatvaranje trkališta (sigurnosno vozilo)
1. vožnja

07:00
08:00

08:00
08:30
09:00
09:05
09:15
09:30
(po završetku treninga) 10:45
11:00
11:15
11:45
11:55
12:00

- 30 min, po završetku zadnje vožnje objava privremenih rezultata i 3. sjednica Žirija
- 30 min, po završetku 3. sjednice Žirija objava konačnih rezultata i podjela nagrada
Članak 1.
Organizator natjecanja i službene osobe
1.1.
Organizator natjecanja je:
SAK MOSLAVINA, Kolodvorska 2a – 44 320 Kutina
GSM: ++385 91 5083 520 Vladimir Skočić (predsjednik kluba i direktor natjecanja)
++ 385 91 1100 352 Saša Antolić (tajnik kluba)
++ 385 98 233 847 Nevena Skočić (tajnica natjecanja)
www.sak-moslavina.hr
e-mail: sak.moslavina@gmail.com
mail za prijave: kup.moslavine2016@gmail.com
1.2.

Natjecanje se održava u nedjelju, 05. lipnja 2016. pod nazivom „KUP MOSLAVINE 2016“, a
boduje se za Prvenstvo Hrvatske u autoslalomu i Prvenstvo Sjeverne lige u autoslalomu.

1.3.

Organizacijski odbor:
Ivo Žinić, predsjednik
Anita Sinjeri Ibrišević
Željko Lenart
Andrija Rudić
Damir Petravić
Marijana Musij
Roman Rosavec
Vladimir Skočić
Zoran Krajačić
Saša Antolić

1.4.

-

župan Sisačko moslavačke županije
zamjenica župana Sisačko moslavačke županije
direktor Turističke zajednice Sisačko moslavačke županije
gradonačelnik grada Kutine
zamjenik gradonačelnika grada Kutine
zamjenica direktorice Turističke zajednice grada Kutine
predsjednik uprave Županijskih cesta Sisačko moslavačke županije

predsjednik SAK Moslavina
član Upravnog odbora SAK Moslavina
član Upravnog odbora SAK Moslavina

Službene osobe:
Promatrač HAKS-a
Predsjednik Sportske komisije
Članovi:

Vladimir Zadravec
Zrinko Gregurek
Berislav Čegelj
Željko Sruk
Saša Vrlazić

Predstavnik Sjeverne lige
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S-0009
S-0001
S-0158
N-1768
S-2948
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Direktor natjecanja
Direktor utrke
Zamjenik direktora
Tajnica natjecanja
Voditelj sigurnosti
Voditelj TKO
Pomoćnici voditelja TKO
Voditeljica verifikacije i ureda
Osoba odgovorna za odnose s vozačima
Voditelj parka vozača i zatvorenog parkirališta
Voditelj PRESS službe
Voditelj radio veze
Voditelj medicinske službe
Mjerna služba
Voditelj mjerne službe

Vladimir Skočić
S-2288
Mato Šebalj
S-0012
Josip Šimek
S-0997
Nevena Skočić
S-0100
Josip Florijan
N-0130
Boris Vodenik
S-0167
Tomislav Škreblin
N-3398
Vesna Čegelj
S-0434
Nataša Damarija
N-0515
Zdravko Ćuk
S-0440
Trpimir Vicković - Vicko
Mladen Glumac
K-2732
dr. Mario Ćuk
Delta Timing
5/16 i 6/16
Zlatko Grotić
S-0120

Članak 2.
Općenito
2.1.
Natjecanje se održava u skladu s Pravilnikom o autosportovima HAKS-a, Dodatak A09,
Sportskim pravilnikom Prvenstva Sjeverne lige i Dodatkom za A09.
Članak 3.
Staza
3.1.
Natjecanje će se održati na improviziranoj stazi u Kutini, ulice Mate Lovraka, Antuna Gustava
Matoša i Trg kralja Tomislava
3.2.
Podloga na stazi je asfaltna, a dio za vožnju bit će označen s čunjevima.
3.3.
Staza je dugačka 1025 m.
Članak 4.
Vozila
4.1.
Sva vozila koja sudjeluju na natjecanju biti će podijeljena u grupe/klase:
Prvenstvo Hrvatske:
Grupa I serijski automobili
klasa 1 - do 1200 ccm
klasa 2 - od 1200 do 1600 ccm
klasa 3 - više od 1600 ccm
Grupa II sprint automobili
klasa 4 - do 1200 ccm
klasa 5 - od 1200 do 1600 ccm
klasa 6 - više od 1600 ccm
Grupa III sportski automobili
klasa 7 - grupa E1
Prvenstvo Sjeverna liga:
Grupa I
serijski automobili (bez obzira na kubikažu)
Grupa II
sprint automobili (bez obzira na kubikažu)
Grupa III
sportski automobili (bez obzira na kubikažu)
4.2.

Za sve ostalo vrijede odredbe HAKS-a Dodatka pravilnika A09 za 2016. godinu
Članak 5.

Mjenjač
5.1.
Vozila moraju biti opremljena elektro-starterom i mjenjačem koji ima ugrađen hod unazad
(»rikverc»).
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Članak 6.
Natjecatelji, vozači i oprema
6.1.
Na natjecanju može nastupiti svaki natjecatelj/vozač koji posjeduje vozačku licencu za 2016.
godinu izdanu od HAKS-a putem koje je i osiguran, i liječnički karton ovjeren za
natjecateljsku sezonu ne stariji od 6 mjeseci.
6.2.
Sa jednim vozilom mogu nastupiti najviše dva vozača.
6.3.
Obavezna je upotreba vozačkih rukavica, kacige (vizira ili trkaćih zaštitnih naočala, ako je
prednje staklo na vozilu otvoreno ili ako ga uopće nema) i sigurnosnog pojasa za vrijeme
natjecanja.
6.4.
Obvezna je upotreba odjeće dugačkih nogavica i rukava.
6.5.
Preporučuju se nošenje vatrootpornog kombinezona (nije uvjet da bude homologiran).
6.6.
Prozor na strani vozača, za vrijeme vožnje, mora biti zatvoren.
Članak 7.
Prijave
7.1.
Prijave za ovo natjecanje podnose se u skladu s Dodatkom A09 Pravilniku o autosportovima,
članci 9 i 10.
7.2.
O eventualnom prihvaćanju uplata nakon posljednjeg roka, odlučit će žiri natjecanja, ali
isključivo, uz prethodno plaćanje dvostruke članarine.
Članak 8.
Članarina za nastup
8.1.
Uplata članarine za nastup se obavlja na bankovni račun organizatora:

SAK MOSLAVINA
Kolodvorska 2A, 44 320 Kutina

IBAN: HR58 2340 0091 1107 3008 3
(u pozivu na broj molimo navesti startni broj)
8.2.
8.3.
8.4.

Potvrdu uplate treba poslati organizatoru zajedno s prijavnim listom.
Članarina za nastup iznosi 300,00 kn.
Nastup za natjecanju moguć je samo uz uplaćenu članarinu.

VOZAČI ČIJA NOVČANA UPLATA NE BUDE EVIDENTIRANA NA BANKOVNOM RAČUNU SAK
MOSLAVINA, NAJKASNIJE DO 30.05.2016. DO 24:00 SATA,
NEĆE BITI UVRŠTENI NA LISTU PRIJAVA !
Članak 9.
Odgovornost i osiguranje
9.1.
Svaki vozač i natjecatelj nastupa na osobnu odgovornost. Organizator ne prihvaća bilo kakvu
odgovornost vozačima za povrede osoba i štete na imovini vozača, natjecatelja, mehaničara i
trećih lica. Svaki natjecatelj i vozač odgovoran je za sva osobna osiguranja.
9.2.
Organizator će zaključiti policu osiguranja za posjetitelje, te službene osobe prema pravilima
HAKS-a.
Članak 10.
Odvijanje natjecanja
10.1. Prijam i verifikacija vozača
Prijam i verifikacija će se održati u nedjelju 05.06.2016., u OŠ Vladimir Vidrić, Školska 2 Kutina, prema rasporedu koji će biti objavljen u potvrdi prijema prijave.
Tehnički prijam vozila u nedjelju 05.06.2016., u OŠ Vladimir Vidrić, Školska 2 - Kutina,
prema rasporedu koji će biti objavljen u potvrdi prijema prijave.
U prostorijama OŠ Vladimira Vidrića, Školska 2 – Kutina, nalazit će se Ured natjecanja, Žiri
natjecanja, Doktor i Mjerna služba.
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10.2.

Na tehničkom pregledu obavezno je predočiti prometnu dozvolu, odnosno KNV i homologaciju
za natjecateljsko vozilo.

10.3.

Trening i utrka
Trening i utrka će se održati u nedjelju 05.06.2016. prema satnici u programu natjecanja.
Održati će se jedan trening, na kojem se mjeri i objavljuje vrijeme, te tri vožnje na kojima se
mjeri vrijeme i objavljuje vrijeme i rezultat svake vožnje.
Sudjelovanje na treningu nije obavezno.

10.4.

Startna procedura
Start će se odvijati semaforskim uređajem, sa vozilima s mjesta, upaljenih motora i u
intervalu od najmanje 20 sekundi.
Cilj će biti leteći. Nakon toga vozilo se mora odvesti smanjenom brzinom predviđenim
smjerom u Servisno parkiralište.
Članak 11.

Redoslijed
11.1. Natjecanje se sastoji od tri vožnje s mjerenjem vremena. Za konačan redoslijed svakog vozača
uzet će se u obzir zbroj dviju boljih vožnji (uključujući i eventualne kazne).
11.2. Kažnjavanje na natjecanju je sukladno s Dodatkom A09 Pravilnika o autosportovima
11.3. Postignuti rezultati će se proglasiti i bodovati za:
•
Prvenstvo Hrvatske – u skladu s Dodatkom A09/2016
•
Prvenstvo Sjeverne lige – u skladu s Dodatkom A09-PSL/2016
Članak 12.
Nagrade
12.1. Organizator će po završetku natjecanja podijeliti slijedeće nagrade:

12.2.

Prvenstvo Hrvatske
- vozač-ica
- vozač-ica
- vozač-ica
- vozačicama
- juniori
- ekipama klubova

1-3.
1-3.
1-3.
1-3.
1-3.
1-3.

mjesto
mjesto
mjesto
mjesto
mjesto
mjesto

u
u
u
u
u

ukupnom
ukupnom
klasi 1-7
ukupnom
ukupnom

Prvenstvo Sjeverna liga
- vozač- ica
- vozač -ica
- vozačicama
- juniori
- ekipama klubova

1-3.
1-3.
1-3.
1-3.
1-3.

mjesto
mjesto
mjesto
mjesto
mjesto

u
u
u
u

ukupnom redoslijedu
svakoj Grupi (I, II i III)
ukupnom redoslijedu
ukupnom redoslijedu

redoslijedu
redoslijedu grupe I i II
redoslijedu
redoslijedu

pehar
pehar
pehar
pehar
pehar
pehar

pehar
pehar
pehar
pehar
pehar

Počasne nagrade – pokali, djeliti će se sukladno broju vozača koji će startati na natjecanju.
Članak 13.

Svečanost dodjele nagrada
13.1. Prisustvovanje svečanosti dodjele nagrada osobna je moralna obveza svih sudionika
natjecanja.
13.2. Svečanost dodjele nagrada održati će se u nedjelju 05.06.2016., na startnoj rampi 30 minuta
po završetku 3. sjednice Žirija.
Članak 14.
Ostalo
14.1. Zbog sigurnosnih razloga na prostoru Parka vozača nije dozvoljeno korištenje otvorene
vatre, plinskih ili električnih kuhala, roštilja i sl. U protivnom biti će naplaćena
novčana kazna po odluci organizatora.
Posebni pravilnik natjecanja
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14.2.
14.3.

Organizator će, po povoljnim uvjetima, organizirati ugostiteljsku ponudu (roštilj,
bezalkoholna pića, kava, sladoled i sl.).
Organizator zadržava pravo dopune i izmjene Posebnog pravilnika, odgađanje ili otkazivanje
natjecanja u slučaju više sile.
Članak 15.

Pravna odgovornost
Sudjelovanjem u natjecanju, svaki natjecatelj/vozač službeno se odriče svih prava prigovora u vezi s
nesrećama koje mogu zadesiti natjecatelja/vozača ili njihove pomoćnike za vrijeme treninga i/ili
utrke, ili za vrijeme puta od parkirališnog prostora do staze i nazad. Ovo odricanje se primjenjuje u
odnosu na HAKS, organizatora ovog natjecanja, raznih dužnosnika i ostalih natjecatelja/vozača i
njihovih pomoćnika.
Članak 16.
EKOLOGIJA
Natjecateljima/vozačima se nalaže da uloži sav mogući napor kako bi zaštitio područje izvođenja
natjecanja od onečišćenja.
Posebnu brigu treba obratiti na onečišćenje motornim uljima, uljem za kočnice i ostalim naftnim
derivatima.
Tijekom natjecanja, gdje god je to moguće, nastojati koristiti biološki razgradive materijale za
jednokratnu uporabu ili materijale pogodne za recikliranje.
Obvezna je upotreba podmetača ispod natjecateljskog vozila minimalne veličine 3 x 4 m, a kvaliteta
podmetača mora biti takva da isti ne propušta maziva i pogonsko gorivo.
Podmetač sa prednje strane u desnom kutu (gledajući sa prednje strane) mora sadržavati startni
broj, minimalne veličine A 4 formata kojeg osigurava organizator.
U Zagrebu, 30.03.2016.
TAJNIK NATJECANJA

DIREKTOR NATJECANJA

Nevena Skočić

Vladimir Skočić
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