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PROGRAM I SATNICA NATJECANJA 
 
Četvrtak, 23.03 2017. Posljednji dan za redovno prijavljivanje 
   
Petak,  24. 03.2017. Objava liste prijava 
   
Nedjelja, 26. 03.2017.  
 08.30 - 09.30 Prijam, tehnički prijam i verifikacija 
   
 09.40 1. sjednica žirija i Objava startne liste 
   
 10,00 – 11,00  Službeni trening  
 11,25 Službeno otvaranje natjecanja 
 11,30 do  Natjecanje  

 
15 min po 
završetku 
natjecanja 

2. sjednica žirija 

   

 
30 min po 
završetku 
natjecanja 

 Objava konačnih rezultata i dodjela nagrada  

 
Članak 1. 

ORGANIZACIJA 
AK Trogir iz Trogira organizira natjecanje za Regionalno Prvenstvo Republike Hrvatske u kronometar 
vožnjama , pod nazivom 4. Nagrada Vulco-Pavković 2017.g. 
Natjecanje će se održati 26.03. 2017. na označenom trkalištu koje se nalazi na parkiralištu Hotela 
Medena. 
 
 

Članak 2. 
Natjecanje se održava prema odredbama ovog Posebnog pravilnika. 
 

Članak 3. 
ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
 

 Predsjednik Edo Rožić 
 Podpredsjednik Ante  Špika 
 Članovi:   
   Tino Barada 
   Ivan Bilić 
   Filip Bilota 
   Marina Barada 
   Nikola Rožić 

 
 
ŽIRI NATJECANJA: 

Predsjednik Denis Cecić N 2673 
 Ivica Radić N 1674 
 Edo Rožić N 0660 
    
   

 
RUKOVODSTVO NATJECANJA 

Direktor natjecanja Nikola               Rožić  N 1045 
Voditelj sudaca, predstarta i parka vozača Teo Barada N 2691 
Tajnik natjecanja voditelj prijema i verifikacije Antonia                        Rožić N 3622      
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Voditelj TKO i prostora za dodatnu kontrolu automobila Ivica Radić N 1674 
Voditelj medicinske službe Biti če određeno biltenom 
Mjerna služba i obrada podataka AK Trogir Timing 
Voditelj mjerenja vremena i obrade rezultata Marina              Barada   N 2692                         

 
Članak 4. 

OSOBA ZA KONTAKT 
 

Tino BARADA 091 250 9449  

Edo ROŽIĆ 098 882 023  
Članak 5. 

ADRESA UREDA NATJECANJA 
    AK TROGIR, K:Trpimira 43, HR – 21220 Trogir 
               tel/fax:  021-882 023 
               iban:             HR7223600001101509637 
 

Članak 5. 
UVJETI ZA VOZAČE I VOZAČICE 
Na natjecanju mogu nastupiti svi vozači koji posjeduju vozačku licencu b kat. 
 Uplaćenom startninom, te važećom policom sportskog životnog osiguranja. 

 
 

Članak 6. 
UVJETI ZA AUTOMOBILE 
 

KLASA ZAPREMNINA MOTORA 

1 Automobili do 1600ccm 
2 Automobili više od 1600ccm 
3 Motocikli 

 
Na vožnjama vozači moraju koristiti sigurnosni pojas. 
 

Članak 7. 
PRIJAVLJIVANJE 
Svaki vozač/vozačica koji želi sudjelovati na natjecanju mora ispuniti prijavni list na verifikaciji. 

 
Članak 8. 

 
DOBROVOLJNI PRILOG ZA ORGANIZACIJU NATJECANJA  
Dobrovoljni prilog za organizaciju  natjecanja iznosi prema pravilima 200,00 Kn automobili i 50 
motocikli .  
                                                                                             

 
 
 

Članak 9. 
OSIGURANJE 
Svaki vozač/vozačica mora posjedovati policu životnog osiguranja koje vrijedi za vrijeme održavanja 
natjecanja. Minimalna premija iznosi 50.000,00 kn za slučaj smrti, odnosno 100.000,00 kn za slučaj 
trajnog invaliditeta. 
Vozači/vozačice nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što 
potvrđuju vlastoručnim potpisom prijave za natjecanje. 
Vozač/vozačica službeno se odriče svih prava prigovora u vezi s nesrećama koje mogu zadesiti 
sudionike i/ili njihove pomoćnike za vrijeme treninga i vožnji, ili za vrijeme puta od parka vozača do 
trkališta i nazad. Ovo odricanje primjenjuje se u odnosu prema FIA, HAKS-a, organizatora natjecanja, 
raznih dužnosnika, te ostalih natjecatelja, vozača/vozačica i njihovih pomoćnika. 



 - 4 - 

Organizator ne prihvaća odgovornost za eventualne ozlijede i štete nanesene sebi, trećim osobama, 
automobilima ili objektima. 
Organizator također može ukoliko je obaviješćen  osigurati da se uplatiti polica vozača za 
dotične vozače-ice u protuvrjednosti 68,00 kuna. 

 
Članak 10. 

STARTNI BROJEVI I REDOSLIJED STARTA 
Startni brojevi, koje osigurava organizator vozači će dobiti na verifikaciji. I moraju se postaviti na 
prednja lijeva i desna vrata . 
 
Organizator određuje redoslijed startnih brojeva prema ždrijebu. Startni brojevi biti će objavljeni u Listi 
prijava. Ako vozač, odnosno vozačica zakasne na start više od 60 sekunda, smatrat će se da su 
odustali od te vožnje. 
Starta se s upaljenim motorom iz mjesta, a interval starta odredit će žiri natjecanja, što će biti objavljeno 
u Biltenu organizatora. 
 

Članak 11. 
TRENING 
Trening za upoznavanje staze vozi se prema objavljenom rasporedu u Programu i satnici natjecanja 
Posebnog pravilnika natjecanja. 
Rezultati treninga ne odlučuju o redoslijedu starta pojedine vožnje. 
 
 

Članak 12. 
UTRKA 
Utrka se sastoji od  tri vožnje po dva puna kruga.Za ukupni redoslijed (poredak) na natjecanju uzet će 
se u obzir zbroj rezultata sve tri vožnje vozača/vozačice. 

 
Članak  23. 

NAGRADE 
Počasne nagrade dodijeliti će se za svako posebno natjecanje i to: 
 

1-3 mjesto u svakoj klasi  
 

Članak  24. 
ZAVRŠNE  ODREDBE  
Ovaj Posebni pravilnik usvojen je  od strane organizatora  dana  20.02. 2017.g  

 


