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Auto klub Delta Sport Zagreb povodom uspješnog završetka sezone 2017. organizira „7. KLUPSKI RALLY 2017.“ koji će
se održati u subotu, 16. prosinca 2017. godine, a odvija se u uvjetima normalnog javnog prometa, osim posebnih ispita
znanja, spretnosti i vještine, koji će biti usput organizirani na zatvorenim i otvorenim lokacijama.

PROGRAM
Petak, 15. prosinca 2017.g.

Objava popisa prijavljenih

SUBOTA, 16. PROSINCA 2017.g.
10.00 - 10.30 sati
Verifikacija
10.45 sati
Objava startne liste
11.01 sati
VK 1 - Start

TBA
www.deltasport.hr
TBA

NAPOMENA: Opis svih posebnih ispita, kojih će biti nekoliko, kao i mjesta svih mogućih i nemogućih kontrola, cilja
natjecanja i mjesta svečane dodjele nagrada te završnog druženja, biti će objavljeno u Biltenu br.1

ORGANIZACIJA I SLUŽBENE OSOBE
Auto klub Delta Sport, Nalješkovićeva 27, HR-10000 Zagreb,
E-mail:
Web:

info@deltasport.hr
www.deltasport.hr

RUKOVODSTVO NATJECANJA I KONTAKTI:
Mario Jelić, Direktor natjecanja
Mob:
+385 99 6396 739
E-mail:
mario.jelic91@gmail.com, info@deltasport.hr

OPĆI UVJETI
UVJETI ZA AUTOMOBILE
Automobili i oprema moraju odgovarati propisima za javni promet na cestama Republike Hrvatske.
Sa jednim prijavljenim automobilom može nastupiti više natjecatelja.
KLASE
Natjecatelji će biti razvrstani u sljedeće klase :
Klasa
Klasa

I
II

rođeni do 19.12.1984.g.
rođeni nakon 19.12.1984.g.

PRIJAVLJIVANJE I ČLANARINA
Prijave za ovo natjecanje šalju se putem online prijavne forme na sljedećem linku:
http://www.deltasport.hr/natjecanja/klupski17/
POSLJEDNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE ČETVRTAK, 14.12.2017., DO 24.00 SATA
Članarina po prijavljenom vozaču iznosi 50,00 kuna, a uplaćuje se isključivo na Verifikaciji.
U članarinu je uključen ručak za vozača.
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N A T J E C A NJ E
Natjecanje se sastoji od vožnje po zadanom itinereru i na istom mogu nastupiti svi članovi Auto kluba „Delta Sport“ Zagreb
i svi prijatelji kluba.
START
Start prvog natjecatelja uslijedit će u 1101 sati.
VREMENSKI KARTON I PUTNA KNJIGA
Vremenski karton i Putna knjiga predaju se natjecateljima na startu rally-a. Sadrži podatke o dužini i vremenu prolaska
pojedinog veznog sektora, kao i postignutima rezultatima na posebnim ispitima.
Karton se mora dati na uvid službenoj osobi na njen zahtjev, a posebno na kontrolnim mjestima za ovjeru.
POSEBNI ISPITI
Natjecatelji će sve posebne ispite obavljati unutar zadanog itinerera, a i šire.
CILJ
Dolazak 1. natjecatelja na cilj je predviđen u subotu, 16. prosinca 2017. godine, otprilike, oko 15.00 sati. Dozvoljen je raniji
ulazak u sve kontrole.
BODOVANJE
Biti će opisano u Biltenu br.1.

REDOSLIJED I DODJELE NAGRADA
REDOSLIJED
Na kraju natjecanja objaviti će se sljedeći rezultati i podijeliti zaslužene sportske nagrade:




Ukupni redoslijed
Ukupni redoslijed klasa
Ukupni redoslijed vozačica

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

DODJELA NAGRADA
Mjesto i vrijeme svečane dodjele nagrada i završnog druženja biti će objavljeno u Biltenu br.1.

ZAVRŠNE ODREDBE
TEHNIČKA IZVEDBA
Tehničku izvedbu natjecanja provode sportski suci AK „Delta Sport“ Zagreb uz pomoć prijatelja kluba sa svih strana.
Direktor natjecanja
Mario Jelić, v.r.
Pravilnik je pregledan i odobren od strane U.O. AK Delta Sport Zagreb dana 16.11.2017. g.

