7. Slovenski družinski turistični
Rotary rally 2018
1. SPLOŠNO o Rotary Rallyu 2018
7. Slovenski družinski turistični Rotary rally 2018 bo dne 10. junija 2017.
Štart bo iz dveh lokacij:
➢ Hotel Kongo, Ljubljanska cesta 65, 1290 Grosuplje, Slovenija
➢ Muzej oldtimera Presečki, Frana Galovića 15A, 49000 Krapina, Hrvaška
Cilj relija je na dirkališču Gaj v Cerkljah ob Krki
Prijave zbira organizator na spletnem naslovu: http://rally.rotary.si/prijava/

2. PRAVILA ZA NASTOP na Rotary rallyu 2018
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pravilnik in bilteni so objavljene na spletni strani http://rally.rotary.si/pravila/
vozniki morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje B kategorije,
vozniki morajo na celotni trasi upoštevati cestno prometne predpise,
avtomobili nastopajočih morajo biti registrirani skladno z veljavnim zakonom,
voznik pred nastopom ne sme piti alkohola ali uporabljati narkotike,
vsako vozilo mora imeti nameščeno štartno številko in reklamne nalepke,
katero zagotovi organizator,
➢ posadka voznik in sopotniki se lahko izmenjujejo v vožnji na sami trasi relija in
na spretnostnih preizkušnjah,
➢ vozniki morajo imeti primerno obutev (športna obutev), nezaželjena so
obuvala, ki imajo prosto peto kot so: natikači, japonke, cokle, …

3. RAZPISANI RAZREDI
➢ Turistična vozila,
➢ Hibridna in električna vozila,
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➢ Starodobniki (starost vozila več kot 30 let).

4. POTEK TURISTIČNEGA Rotary rallya 2018
➢ prijave na priloženi prijavi do vključno 6. junij 2018 do 24.00,
o Ob prijavi na štartu (Grosuplje / Krapina) voznik dobi 100 kazenskih
točk,
➢ pred štartom mora voznik predložiti vozniški izpit in prometno dovoljenje
vozila, oziroma potrdilo o začasni registraciji,
➢ štart prvega vozila določi organizator, in je ob 8.31 min
➢ na štartu posadka prejme potno knjigo (roadbook) s časovnim kartonom,
➢ za uspešen prihod v cilj dobi posadka 500 točk.

5. TOČKOVANJE na SPRETNOSTNIH PREIZKUŠNJAH
Vsak voznik nastopi le enkrat.
Rezultati bodo za vsako spretnostno preizkušnjo posebej.
Za osvojene mesta se podeli točke po spodnji tabeli za vsako skupino vozil posebej:
Mesto
Točke
Mesto
Točke
Mesto
Točke

1
100
14
17
27
3

2
80
15
15
28
2

3
60
16
14

4
50
17
13

5
6
7
8
9
10
11
45
40
36
32
29
26
23
18
19
20
21
22
23
24
12
11
10
9
8
7
6
od 29. mesta dalje prejmejo vozniki
po 1 točko

12
21
25
5

5.1. Pravilno parkiranje med stožci
➢ Pri spretnostni preizkušnji parkiranje bočno in nazaj se meri čas, zmaga
posadka, ki doseže najmanjši čas; k času se prištejejo kazenske sekunde za :
o vsak podrt stožec 5 sekund pribitka,

Stran 2|5

13
19
26
4

o možen 1 popravek parkiranja, posadka dobi 10 sekund pribitka,
o izven začrtanih mer parkirišča se doda 20 sekund pribitka
o za neuporabo varnostnega pasu se na dosežen čas doda 180 sekund.
Pravila nastopa:
➢ voznik pripelje na start izstopi iz vozila (avto je prižgan),
➢ voznik pred vstopom v avtomobil pritisne štoparico in čas prične teči,
➢ voznik se mora pred startom privezat z varnostnim pasom !!!,
(pri starodobniku lahko sopotnik pomaga pri varnostnem pasu),
➢ voznik po končani vožnji izstopi iz avtomobila in s pritiskom na štoparico
ustavi čas.
5.2. Razdalja ustavljanja do stožca:
➢ Pri tej vaji se meri razdalja ustavljanja vozila od cilja (stožca). Zmaga voznik, ki
doseže najmanjšo razdaljo od vozila do stožca (palice) cilja brez ustavljanja.
Meri se do milimetra natančno med vrhom stožca / palice in vozilom na
najbolj izbočenem delu.
Pravila nastopa:
➢ voznik spelje na razdalji cca 8 m do stožca in ustavi pred stožcem,
➢ vozilo se mora premikati ves čas, zaustavi se le enkrat do stožca,
➢ voznik zaustavlja brez zunanje pomoči,
➢ voznik zaustavlja brez elektronskih pomagal,
➢ če voznik premakne (podre) stožec se vozniku pripiše razdaljo + 100 cm.

6. ČASOVNE KONTROLE
Čas od štarta do naslednje časovne kontrole si izračunate sami na osnovi km in
povprečne hitrosti na določeni dolžini trase med dvema časovnima kontrolama.
Primer izračuna vstopa v časovno kontrolo:
Štartni čas (ČK1):
08:13 (določen s strani organizatorja)
Predvideni čas do ČK2:
00:45 (izračunate sami)
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Čas vstopa v časovno kontrolo ČK2: 08:58 (izračunate sami)
Predvideni čas do ČK3:
01:03 (izračunate sami)
Čas vstopa v časovno kontrolo ČK3: 10:01 (izračunate sami)
Itd.
Vstopu v ČK 2 ob 08:56 (dve minuti prezgodaj) se kaznuje s pribitkom 120 točk.
Vstopu v ČK 2 ob 09:02 (zamuda štiri minute) se kaznuje s pribitkom 40 točk.

7. KONČNI REZULTATI
Končne rezultate turistične relija pripravi organizator na sledeči način:
Seštevek sledečih točk:
➢ točk glede na prijavo in cilj rallya,
➢ točke iz časovnih kontrol,
➢ doseženih točk na spretnostnih preizkušnjah,
➢ točke iz vprašalnika (v kolikor bo).
K doseženim točkam se doda tudi kazenske točke za prepozno prijavo, predčasne ali
prepozne vstope v časovno kontrolo.
➢ za prepozno prijavo se kaznuje z odbitkom 100 točk,
➢ vsak prezgodnji prihod v časovno kontrolo (ČK) se kaznuje z odbitkom 60 točk
za vsako prezgodnjo minuto vstopa v ČK,
➢ vsak prepozni prihod v časovno kontrolo (ČK) se kaznuje z odbitkom 10 točk za
vsako prepozno minuto vstopa v ČK.
Priporočamo, da pred prihodom na štart posodo z gorivom napolnite do vrha.

8. VRSTNI RED
➢ vrstni red bo narejen na osnovi točk, voznik, ki doseže največje število točk je
zmagovalec v posameznem razredu,
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➢ organizator lahko podeli tudi druge nagrade voznikom udeležencem relija,
➢ pritožba na rezultate je možna ob plačilu takse v višini 2.000,00 EUR, katera se
plača ob prihodu na cilj organizatorju relija (na INFO točki).

9. PRIZNANJA
Priznanja prejmejo:
➢ Vozniki turističnih vozil od 1 do 5 mesta,
➢ Vozniki hibridnih in električnih vozil od 1 do 3 mesta,
➢ Vozniki starodobnikov od 1 do 3 mesta.
➢ Za rezultate na spretnostni vožnji bočno parkiranje od 1 do 3 mesta,
➢ Za ustavljanje do stožca od 1 do 3 mesta,
➢ Prehodni pokal za Rotary klub, ki je prejel največ točk.
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 10. junija 2018 ob 15.00 uri, na
dirkališču Gaj.
o Za razvrstitev klubov štejejo najboljše tri (3) posadke, ki zberejo največ
točk, ne glede v katerem razredu nastopajo (točka 3.).

Organizacijski odbor Rotary Rally-a
Odbor za turistični reli

Maj 2018
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