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1. Zimski klupski rally 
„ZIMA, ZIMA... E PA ŠTO JE!“ 
1. prosinca 2007. 
 

POSEBNI PRAVILNIK 
 

 
 Članak 1.  

 
Opće odredbe 
1.1. Auto klub „Delta“ Zagreb organizira 1. Zimski klupski rally povodom 15. obljetnice 

osnutka kluba i uspješnog završetka športske sezone. 
 

Natjecanje pod nazivom „Zima, zima... e pa što je!„ održat će se u subotu, 1. prosinca 
2007. godine. 

 
 Članak 2.  

 
Organizacijski odbor, ured natjecanja, službene osobe 
 2.1. Organizacijski odbor 

Predsjednik: Ivica Tisaj 
Potpredsjednici: Saša Nemec, Radek Pocedić i Mladen Veseli 
Tajnik: Berislav Čegelj 

 

2.2. Adresa ureda natjecanja 
 Auto klub „Delta“ Zagreb, 10000 Zagreb, Trg kralja P. Krešimira IV, br. 14 

Telefon:   (01) 46 11 850 
Telefaks: (01) 46 17 893 
Internet: www.akdelta.hr 
 E-mail:  akdelta@akdelta.hr 

 
3. Službene osobe 
  Rukovodstvo natjecanja:    

 Direktor natjecanja Mladen Veseli  
 Tajnik natjecanja Berislav Čegelj 
 

 Članak 3.  
 
Opće odredbe 
3.1. Natjecanje se organizira u skladu s ovim Posebnim pravilnikom. 
3.2. Potpisom prijave i pristupom na natjecanje vozači prihvaćaju poštivanje pravila 

navedenih u članku 4.1. te se odriču bilo kojeg naknadnog postupka. 
 

 Članak 4.  
 
Vozači, vozila, kategorije, skupine, klase: 
4.1. Na natjecanju mogu nastupiti svi članovi AK „Delta“ Zagreb, aktivni poslovni partneri 

kluba, javno deklarirani prijatelji kluba i novinari koji su tijekom 2007.g. objavili barem 
jednu vijest o klupskim aktvinostima. 

 
 
 
4.2. Na natjecanju se može nastupiti samo s uredno registriranim automobilima, (prihvaćaju 

se i probne pločice), koji će biti razvrstani u klase: 
 
 Klasa I  – vozila crvene boje 
 Klasa II – vozila bijele boje 
 Klasa III - vozila plave boje 
 Klasa IV - vozila svih ostalih boja i desena 
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 Članak 5.  
 
Prijave 
5.1. Prijave za ovo natjecanje podnose se na odgovarajućem obrascu u skladu s ovim 

Pravilnikom na adresu: 
 

AUTO KLUB „DELTA“ ZAGREB 
10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 14 

Telefon: (01) 46 11 850, telefaks: (01) 46 17 893 
E-mail: akdelta@akdelta.hr  

POSLJEDNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE 
SRIJEDA, 28.11.2007., DO 24.00 SATA. 

 
 Članak 6.  

 
Startnina 
6.1. Startnina po prijavljenom vozaču iznosi 99,99 kn, a protuvrijednost cijelog iznosa će 

klupska logistika vratiti sudionicima na cilju u krutom i/ili tekućem stanju. 
 
 

VI – NATJECANJE 
 

 Članak 7.  
 
7.1. Natjecanje se sastoji od vožnje po zadanom itinereru i još puno, puno toga. 
 
Start 
7.2. Start 1. vozila će biti u subotu, 1. prosinca 2007. godine, u 10.01 sati sa istočnog 

parkirališta Zagrebačkog velesjma, Avenija Većeslava Holjevca. 
 
7.3. SVI PRIJAVLJENI VOZAČI SA SVOJIM VOZILIMA I SUPUTNICIMA, MORAJU BITI NA 

MJESTU STARTA, TOGA DANA  NAJKASNIJE U 9, 30 SATI. 
 

AKO SLUČAJNO, ILI ČAK NAMJERNO, DO TOGA VREMENA VOZAČI NE 
PRISTIGNU NA MJESTO STARTA, BITI ĆE PRIJAVLJENI POSEBNOM „AD HOC 
TRIBUNALU“ KOJI ĆE PO NJIMA SNAŽNO DJELOVATI NA CILJU RELIJA. 

 
Posebni ispiti 
7.4. Vozači će sve posebne ispite obavljati unutar itinerera. 
  
Itinerer 
7.5. Natjecanje se održava po prigodno odabranom itinereru, a opis zadane staze kao i 

razmještaja pojedinih kontrola (bez shema posebnih ispita), detaljno je opisan u Putnoj 
knjizi, koji će posadama biti uručena na poziciji starta do prve kotrolne točke i tako 
redom do svake slijedećej kontrole. 

7.6. U nastojanju da sve posade, kako-tako ipak i pod ovakvim uvjetima stignu na cilj, 
vozačima će biti uručena plava koverta tzv. „Jackpot“, u kojoj se nalazi upisana 
lokacija cilja. Eventualno otvaranje plave koverte plaća se na cilju 9,99 kn, te znači 
plasman na kraju redoslijeda, ali uz zadržana sva druga klupska prava (tzv. „pravo 
pristupa stolu“). 

Cilj 
7.7. Dolazak 1. vozila na cilj je predviñen u nedjelju, 1.prosinca 2007. godine oko 12.01 

sati. Dozvoljen je raniji ulazak u ciljnu kontrolu i neće se penalizirati. 
 
Bodovanje 
7.8. Primjenjivati će se Čl. 21. Pravilnika o autošportovima HAKS-a, Dodatak za A07/2007., 

kao i mnoga druga važeća i nevažeća pravila. 
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VII - REDOSLIJED, NAGRADE, SVEČANOST DODJELE NAGRADA 
 

 Članak 8.  
 
Redoslijed 
8.1. Na kraju natjecanja objaviti će se sljedeći rezultati i podijeliti športske nagrade: 
 
 - ukupni redoslijed    1., 2. i 3. mjesto (pokali) 
 - redoslijed svake klase,   1. mjesto  (pokal) 

 
Posebne nagrade:  

 - najbolje plasirani javno deklarirani prijatelj kluba,                 
 - najbolje plasirani aktivni poslovni partner, 
 - najbolje plasirana aktivni novinar, 
 - najbolje plasirana (aktivna-nije uvjet) žena,   
 

 Članak 9.  
 
Svečanost dodjele nagrada 
9.1. Svečanost dodjele nagrada održat će se u nedjelju, 1.prosinca 2007. g. oko 16.00 sati. 
 

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 Članak 10.  
 
Tehnička izvedba 
10.1. Tehničku izvedbu natjecanja provode naši športski suci, a mjerenje vremena i obradu 

rezultata obavlja naša mjerna služba ''Delta timing'' iz Zagreba (licenca HAKS br. 
01/07. i 02/07.). 

 
Zagreb, 14. studenog 2007. godine. 

 
 
 TAJNIK NATJECANJA DIREKTOR NATJECANJA 
 
 Berislav ČEGELJ Mladen Veseli 


