
POSEBNI PRAVILNIK - ”RALLY CHALLENGE” 

 

UVJETI ZA VOZAČE: 

 

Članak 1. 

 

Pravo sudjelovanja na “Rally Challenge-u” (RC) imaju sve osobe neovisno o tome da li posjeduju natjecateljske licence. 

Prijavu za natjecanje ovjerava vozač uz obaveznu potvrdu o uplaćenoj članarini u iznosu od 760,00 kn za sve klase. Članarina 

uključuje i policu osiguranja. 

 

Vozači koju nastupaju u redovnoj konkurenciji PH ili PSL mogu u svojoj prijavi navesti da se natječu i u konkurenciji RC-a, s tim da 

pritom ne plaćaju dodatnu članarinu za RC. 

 

HANS (sustav zaštite vozača i suvozača) nije obavezan, preporučuje se. Vozač i suvozač obvezni su nositi svu sigurnosnu opremu 

prema minimalno FIA 1986 standardu te zaštitne kacige i sa isteklim homologacijama - vatrootporna odijela.  

 

UVJETI ZA VOZILA: 

 

Članak 2. 

 

Vozila (ne moraju biti registrirana jer se natjecanje u potpunosti odvija na cestama zatvorenima za javni promet) moraju posjedovati 

ugrađenu sigurnosnu opremu (sigurnosni kavez, protupožarni aparat, sjedala za auto utrke, sigurnosne pojaseve za auto utrke, 

dodatne sigurnosne kopče poklopca motora i petih vrata, ušice za vuču i glavni prekidač električnog kruga) za natjecanja na auto 

utrkama neovisno o isteku homologacije. 

 

Natjecanje se raspisuje za slijedeće klase vozila: 

 

I Sprint:  vozila do 1400 cm 

II Super Sport: vozila od 1401 - 2000 ccm 

III No limit: vozila preko 2000 ccm 

 

TEHNIČKI PREGLED: 

 

Članak 3. 

 

Tehnički pregled za vozila koja se natječu samo u konkureciji RC će se održati u petak 10. travnja 2015. od 11:15 do 14:45  sati, 

Servisno parkiralište, Cesta Lijepe Naše, HR-49295 Kumrovec. 

Svaka posada obaviti će tehnički pregled prema rasporedu dobivenom uz potvrdu prijema prijave u utorak 07. travnja 2015. 

Voditelj tehničkog pregleda: Krešimir Sauerbrunn 

 

 

REZULTATI: 

 

Članak 4. 

 

Rezultati se izvode iz postignutih rezultata vozača prijavljenih za RC.  

 

NAGRADE: 

 

Članak 5. 

 

Organizator će podijeliti sportske nagrade. 

 

OSTALO: 

 

Članak 6. 

 

Sportska komisija neće biti imenovana na ovom natjecanju. 

Za sve ostalo vrijede odredbe Posebnog pravilnika, odnosno HAKS Dodatka pravilnika A03 za 2015. godine. 

          

Organizacijski odbor ”Rally Challenge” 

Auto klub ”Delta Sport” Zagreb 


