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Temeljem Sportskog pravilnika otvorenog prvenstva Zagreba za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: OPZ), Auto klub
ZAGORJE, Park Vranicany 1, 42000 Oroslavje, OIB: 89827090512, kao Organizator Twins Fun Kup-a (u daljnjem tekstu:
Kup) organizira, a Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (u daljnjem tekstu: ZAS), kao Nositelj Otvorenog
prvenstva Zagreba (u dalnjem tskstu OPZ), odobrava
SPORTSKI PRAVILNIK
za automobilsko natjecanje istovjetnih trkaćih automobila RENAULT TWINGO 1.2 8v, tip C06,
s ugrađenom dodatnom sigurnosnom i natjecateljskom opremom
namijenjenom automobilskim utrkama.
1. TEMELJNE ODREDBE
- Kup je sustavno natjecanje od više zasebno bodovanih pojedinačnih utrka na krugu, kronometru, slalomu ili
kao dio drugog natjecanja, detaljno definirano u zasebnom dokumentu pod nazivom Kalendar kupa.
- Odredbe koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, primjenjuju se iz važećih pravilnika Zagrebačkog
automobilističkog saveza, HAKSa, i njihovih dodataka, odnosno pravilnika FIAe
- Službene obavjesti relevantne za kup će biti objavljivane i ažururirane na Internet i FB stranici Organizatora
2. NAGRADE
- Na svakom pojedinom natjecanju trojici najbolje plasiranih sudionika kupa će biti dodijeljene simbolične
sportske nagrade koje osigurava Organizator.
- Na kraju sezone trojici najbolje plasiranih natjecatelja će biti dodijeljene sportske nagrade temeljem zbroja
ukupno ostvarenih bodova u svim utrkama, a sukladno Sportskom pravilniku za Otvoreno prvenstvo Zagreba
ZAS-a.
- Točno mjesto i vrijeme dodjele će biti naknadno objavljeno i pravovremeno komunicirano svim sudionicima
kupa.
3. RUKOVOĐENJE KUPOM
- Tumačenje i primjena propisa temeljem ovog Pravilnika je u isključivoj nadležnosti Organizatora kupa čiji
detalji će biti objavljeni u Dodatku pravilniku
- Tehnički voditelj, čiji detalji će biti objavljeni u Dodatku pravilniku, ima savjetodavnu ulogu, dok će konačna
odluka o tehničkoj usklađenosti biti u nadležnosti TKO predmetnog natjecanja. Tehnički voditelj kupa će biti
u stalnom kontaktu i na raspolaganju TKO tijekom svakog natjecanja.
- Organizator kupa će surađivati s Organizatorom svakog pojedinog natjecanja koje se boduje u sustavu kupa
oko praktičnih detalja i izvedbe natjecanja.
4. UVJETI ZA SUDJELOVANJE
- Pravo nastupa u kupu ima svaka punoljetna osoba s kojom Organizator kupa potpiše Ugovor o nastupanju.
- Ugovor o nastupanju sadrži sva prava i obveze Organizatora i Natjecatelja te će biti naknadno objavljen i
dostupan na službenim stranicama Organizatora
- Ukoliko Posebni pravilnik pojedinačnog natjecanja bodovanog za kup dozvoljava nastup maloljetnim
osobama, one mogu nastupiti i u kupu uz pridržavanje svih uvjeta propisanih Posebnim pravilnikom tog
pojedinačnog natjecanja. Roditelj, zakonski skrbnik ili staratelj je u tom slučaju osoba koja sa Organizatorom
sklapa Ugovor o nastupanju.
- Prijavom za svaku pojedinu utrku vozač-natjecatelj je osobno odgovoran za tehničku ispravnosti i
usklađenost vozila sa Tehničkim pravilnikom. Nepridržavanje ili neusklađenost sa Tehničkim pravilnikom
povlači penalizaciju propisanu Ugovorom o nastupanju.
5. POJEDINAČNA NATJECANJA
- Nastup na pojedinačnim natjecanjima se obalvja u sklopu Posebnog pravilnika svakog natjecanja. Posebnim
pravilnikom pojedinog natjecanja, zajedno sa odgovarajućim Dodatkom ZAS-a i HAKS-a za predmetnu
disciplinu, reguliraju se detalji potrebni za prijavu i nastup kao što su rang potrebne natjecateljske licence,
grupa i klasa za OPZ odnosno PH, iznos startnina, satnica i ostalo što nije definirano ovim pravilnikom
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Organizator kupa može u suradnji sa Organizatorom natjecanja izdvojiti ili prilagoditi Posebni pravilnik
pojedinačnog natjecanja što će biti jasno i izravno komunicirano svim natjecateljima
U slučaju otkazivanja jednog ili više natjecanja predviđenih na početku sezone, Organizator može
modificirati natjecateljski kalendar te predložiti zamjensku utrku u razumnom roku, a u dogovoru sa
natjecateljima

6. BODOVANJE
- Na svakoj utrci, prema redoslijedu vozača Kupa, vozači dobivaju sljedeći broj bodova::
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Konačni redoslijed na kraju sezone se određuje zbrojem svih ostvarenih bodova na svim natjecanjima uz
odbijanje jednog, najlošijeg rezultata
Ukoliko na kraju natjecateljske sezone dva ili više vozača imaju isti broj bodova pobjednik je onaj koji ima
više ukupno prvih mjesta u pojedinačnim natjecanjima ili bolji plasman na prvom održanom natjecanju
ukoliko je i taj broj isti.

7. STARTNI BROJEVI I REKLAME
- Organizator osigurava tipske startne brojeve i obvezne reklame kupa.
- Vozilo će biti opremljeno potrebnim brojevima i naljepnicama po isporuci natjecatelju, a za zamjenu i
obnavljanje oštećenih obveznih reklama i brojeva natjecatelj će kontaktirati Organizatora kupa.
- U slučaju daSU ovako određeni startni brojevi su u koliziji s brojevima koje za OPZ odnosno PH određuje
organizator predmetnog natjecanja, isti će biti dogovorno usklađeni.
- Sve ostale reklame i natpisi na vozilu podliježu odredbama Pravilnika o autosportovima HAKS-a i/ili ZAS-a.

U Zagrebu, 30. siječnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
Zagrebačkog automobilističkog saveza

PREDSJEDNIK
Auto klub ZAGORJE Oroslavje
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