Pravilnik 2020

e-mail: poligon@racegasmic.com

Pravilnik za udeležbo tekmovanj
Pravilnik določa pravila in pogoje ki zagotavljajo varno tekmovanje. Vsi prisotni na območju in
udeleženci so se dolžni ravnati po pravilih in upoštevati navodila organizatorja. Zadrževanje na
območju dogodka je na lastno odgovornost. Vsi prisotni morajo vzdrževat red in čistočo.
Pravila za voznike in potnike:
 Vozijo lahko polnoletne osebe z veljavnim vozniškim dovoljenjem. Nepolnoletne osebe in
osebe z neveljavnim vozniškim dovoljenjem po dogovoru.
 Uporaba čelade je obvezna za potnika in voznika. Čelada mora pokrivati ušesa, ne sme biti
poškodovana. Kolesarske čelade niso dovoljene.
 Obvezna uporaba varnostnih pasov.
 Obvezna ''dolga'' oblačila katera pokrivajo vse dele telesa ter zaprta obutev katera ni
natikalna.
 Vozniki ne smejo biti pod vplivom opojnih substanc. V primeru suma lahko organizator
oziroma štarter, poligona vozniku prepove nadaljnjo vožnjo.
 Voznik sme zapeljati na progo šele z znakom štarterja, velja za vsak štart (treningi,
kvalifikacije, tekma).
 Obvezna uporaba zaščite tal pred madeži vozila v boksih.
 Na kraju dogodka menjava pnevmatik na platiščih ni mogoča.

Tehnične zahteve za vozila:
 Ročna zavora mora blokirati zadnja kolesa na suhi podlagi, brez večjih naporov.













Gasilni aparat kapacitete minimalno 1kg, kateri se mora nahajati v potniškem prostoru varno
pripet na dosegu rok voznika.
Naknadno vgrajeni pasovi morajo bit pritrjeni po FIA standardu.
Naknadno vgrajene zaščite in ojačitve, ki so pred sprednjo in za zadnjo osjo morajo biti iz
tankostenskih profilov. Konstruirane morajo biti tako da se v primeru udarca le tega z
plastično ali elastično deformacijo oblažijo. (Vozilom, ki imajo po oceni organizatorja
poligona tovrstne dodatke predimenzionirane tako da z njimi ogrožajo druga vozila, lahko
odgovorni prepove vožnjo v formacijah.)
Vrata za katerimi sedijo potniki ne smejo bit strukturno oslabljena ("olajšana"), razen če je
namesto le-te prisotna druga oblika zaščite. (varnostna kletka, "door-bar")
Vozilu, ki je poškodovano ali lajšano do te mere, da ogroža potnika in voznika, se lahko
prepove vožnja.
Vozilo ne sme puščat tekočin.
Podvozje ne sme imet zračnosti.
Obvezna delujoča zavorna luč.
Obvezni zaščitni lok za vozila brez strehe ''cabrio''.
V notranjosti vozila morajo biti vsi ostri robovi prekriti z tapeto.
Vozilo mora biti opremljeno z vlečno napravo (trak, originalna navojna kljuka).

Po oceni organizatorja se lahko vsako vozilo, kadarkoli izloči iz proge in opravi pregled brez izjem.
Vozila ki ne ustrezajo zgornjim pravilom se izjemoma lahko udeležijo treninga drifta na poligonu po
odobritvi organizatorja poligona. Vozilo in voznika se lahko odstrani iz območja dogodka brez
pojasnil iz strani organizatorja poligona.
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