
 

 

Razpis tekmovanja : 

• Jubilejna prireditev 
• 25 let motosporta v Tunisu 

• Odhod iz Genove: 07.10.2006 
• Start v Hammamedu: 09.10.2006 – Cilj v Hammamedu: 19.10.2006 
• Povratek iz Tunisa: 20.10.2006 – Prihod v Genovo: 21.10.2006 

1. Udeleženci: 

• Domače in mednarodne ekipe, z FIA ali FIM,  
• Profi- ali amaterski vozniki: z ali brez licenc voznika, oprema –glej specifikacijo 

2. skupine: 

• Skupina motorjev: 
• E1 1 cilinder 
• E2 2 cilindra 
• E3 quad/ATV 
• E4 prikoličarji 

• Skupina terencev: 
• G1 - G4 serijska vozila, z naknadno predelavo in povečanjem moči motorja do 25 % 
• G1 do 12 kg KT 
• G2 do 15 kg KT 
• G3 do 18 kg KT 
• G4 do 18 kg KT  
• (koeficient teže = teža praznega vozila : Konjskimi silami(PS) ; ali  

        teža praznega vozila : Kilowati : 1,35 ) 

• P1 predelana vozila: 
• Z predelavo oz. povečanjem moči motorja več kot  25% 

 
• Tovorna vozila: 
• L1 - serijska 
• L2 – odprta kategorija 

• Oskrba oz. servis možen z strani Marathon logistics 

• Posebna skupina: 
• S1 ženska ekipa 



• Točkovanje časovnih etap: 
• Posebej za vsako kategorijo 

3. Varnostni pasovi in čelade: 

Terenci in tovorna vozila: obvezna uporaba varnostnih pasov(tudi na liasionih) ter čelad na 
tekmovanju. motorji: obvezna uporaba čelad 

4. Reševanje ter iskalne akcije: 

Reševanje in iskanje z letalom proti plačilu. Minuta poleta € 29,50 po osebi. Zdravstveno in 
nezgodno zavarovanje je za vse udeležence obvezno. 

• Ob prijavi navesti način udeležbe: 
• Rally ali Challenge! 

5. obvezna oprema za prvo pomoč: 

Kontrola na tehničnem pregledu in startih etap 

5 litrov vode po osebi in proviant za dva dni  Vsi tekmovalci 

Proti prašne zavesice na zadnjem delu avta, Signalne rakete, komplet 
orodja in opreme za vozilo, GPS, gasilni aparat, vlečne vrvi, lopata in 
Spodnice-piaštre 
  

Vsa vozila 

5  litrov rezerve goriva E1 - E4 

10 litrov rezerve goriva G1 - G4, P1 

20 litrov rezerve goriva L1, L2  

  

Roll bar, H - pasovi, školjkasti sedeži, izklop elektrike v in izven vozila / 
označeno 

P1, L2 

Splošno: vsa oprema za lastno varnost. 

6. startnina: 

Startnina vsebuje: 

Novo *: vsako vozilo prejme po končanem Rallyu -DVD z vsemi tv reportažami, kot tudi 
Foto-CD z profesionalnim slikam visoke resolucije. 

Trajekt *: Genova - Tunis - Genova v dvopostelnih kabinah prvega razreda, zadnji prijavljeni 
štiripostelne kabine, z prehrano na ladji. 

Med tekmovanjem *: Am prvi in zadnji dan prenočišče v hotelu - Hammamet, drugače 

 Camp/Hotel z Camp-/Hotelsko oskrbo (zajterk večerja). 

Nočitve *: v hotelu dvopostelna soba, v Campu lasten šotor . 

Oskrba zdravniške ekipe *: osnovna oskrba je brezplačna. Reševanja, prevozi poškodovanih 
se poračunajo iz zdravstvenega zavarovanja udeleženca. 

Posredovanje in pomoč kamiona(metla) *: do campa ali hotela. 



Pijača: motoristi, z zdravstvenega vidika 1,5 Ltr. Vode 

Podelitev priznanj in pokalov na slavnostni večerji. 

Startnine : 

tekmovalci  Do 31. januar  Do 30. maja  Do 11.avgust  

Motor / 1 voznik €    990,- € 1.040,- € 1.090,- 

Quad / 1 voznik € 1.090,- € 1.145,- € 1.199,- 

prikoličar z enim voznikom in 
sovoznikom 

€ 1.590,- € 1.670,- € 1.750,- 

Terenec z voznikom in sovoznikom € 1.990,- € 2.090,- € 2.190,- 

Prikolica za terenca Z enim samim vozilom - brezplačno 

Kamion do 6 m z 1 voznikom in 
sovoznikom 

€ 2.290,- € 2.405,- € 2.520,- 

kamion do 8 m z 1 voznikom in 
sovoznikom 

€ 2.590,- € 2.720,- € 2.850,- 

Prikolica do 6 m € 1.590,- € 1.670,- € 1.750,- 

Prikolica do 8 m € 1.790,- € 1.880,- € 1.970,- 

Vsak nadaljni tekoči m kamiona ali 
prikolice 

€    110,- €    115,- €    121,- 

Dodatna oseba v vozilu €    560,- €    588,- €    615,- 

Spremljevalno vozilo 10% popusta glede na tekmovalce 

Način plačila: 

A. po prejemu potrjene prijave vplačilo 250€,- v  14 dneh. Velja tudi za B, C, D 

B. kompletna startnina z popustom do 31.01.2006. 

C. kompletna startnina z popustom do 31.05.2006. 

D. kompletna startnina do 11.08.2006. 

7. z doplačilom: 

Letalska karta Frankfurt - Tunis - Frankfurt, namesto cene trajekta, po osebi     € 260,- 

• Prevoz vozila Frankfurt - Tunis - Frankfurt: 
• motor 
• Geländewagen (plus stroški goriva cestnin) 

€ 140  

Prevoz prtljage, 1 Ltr. Volumen € 1,50  

8. v startnini je še vključeno: 

• 1 tablica Rally Erg-Orienta (velika/mala) 
• 1 našitek Rally Erg-Orienta  
• Štartne številke  / nalepke sponzorjev 

9. reklame lastnih sponzorjev: 

Nalepke konkurenčnih sponzorjev so prepovedane. 



Nalepke organizatorja ter njegovih sponzorjev, kot tudi tablice morajo biti nameščene na 
vozilu. 

Lastni sponzorji ter njihove nalepke so dovoljeni, prostor na vozilu za to bo določen na 
sestanku udeležencev cca. 14 dni pred odhodom. 

Ne namestitev nalepk in oznak organizatorja pomeni 100 % doplačila startnine. 

10. Startne številke in vrstni red starta: 

Startne številke se izdajo glede na uvrstitve prejšnjega leta. Prolog se starta po startnih 
številkah, ostali starti po uvrstitvi prejšnjega dne. 

11. označba proge: 

Proga poteka po roadbooku, je uradno odobrena z strani vlade RT. Proga ni zaprta, zato 
poteka v normalnem prometu. 

12. uvrstitve in časi 

Vse etape se vozijo v predpisanem času .meri se v sekundah, minutah in urah, z prisluženimi 
pribitki. Kazenski časi se seštevajo. Tekmovalec ki doseže najkrajši čas je zmagovalec. 

13. pokali in priznanja 

Na podelitvi : šampanjec za zmagovalce, zmagovalni venec za zmagovalce. 

Za udeležence vseh kategorij: Pokal za 1 , 2 in 3 mesto, (75% vseh časovnih in prehodnih 
kontrolnih točk mora biti osvojenih). Ostali prejmejo rally plaketo za  25 letnico moto športa 

v Tunisu. 

Ekipno tekmovanje: Pokal za 1 ,  2  in 3 mesto. 

Ekipa žensk: Pokal za 1 mesto. 

Za vse udeležence: priznanja 30 x  40  cm , v barvni tehniki in sliko. 

 

14. pritožbe: 

Pritožbe med dirko rešuje sodniška komisija. Pritožba mora biti vložena pisno še isti dan,       
z 50€. Skupinska pritožba ni mogoča. Pritožbe glede pravilnika niso mogoče. 

Na odločitev sodniške komisije pritožba ni mogoča.. 

15. splošno: 

Vozila morajo biti registrirana, vse predelave in dodatki na vozilih na lastno odgovornost. 

Potek proge : 
 
•  07.10.2006 odhod iz Genove  
•  08.10.2006 prihod v La Goulette in transfer do Hammameta. (Hotel)  
•  09.10.2006 start za Prolog in transfer do Gabesa. (Hotel)  
•  10.10.2006 tekmovalna etapa - Douz. (Hotel)  



•  11.10.2006 krožna tekmovalna etapa Douz-Douz. (Hotel)  
•  12.10.2006 tekmovalna etapa Douz - Ksar Ghilane. (Camp Paradise)  
•  13.10.2006 počitek v  Ksar Ghilane (Camp Paradise)  
•  14.10.2006 tekmovalna etapa Ksar Ghilane - El Borma. (Camp)  
•  15.10.2006 tekmovalna etapa El Borma, Borj El Khadhra - Tiaret. (Camp)  
•  pred nami je to etapo samo enkrat tekmovalno odpeljal rally paris – dakar in letošnji 

optic 2000. tako da je to prvi amaterski rally ki pelje po tej etapi.  
•  16.10.2006 tekmovalna etapa Tiaret - Mabtouh. (Camp)  
•  17.10.2006 tekmovalna etapa Mabtouh - Tatouine. (Hotel)  
•  18.10.2006 tekmovalna etapa Tatounie - El Hamma in transferv do Kairuana (Hotel)  
•  19.10.2006 transfer do Hergla / etapa na plaži ob morju, cilj v Hammametu in podelitev 
nagrad v hotelu Le Sultan.  
•  20.10.2006 odhod v Genovo  
•  21.10.2006 prihod v Genovo 
 
 
 
Nadaljne informacije : ORC 4X4 LJUBLJANA ; orc4x4ljubljana@siol.net 


