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SPLOŠNA DOLOČILA 

TURISTIČNEGA AVTO-MOTO SLALOMA 

IZLAKE 2015 

 

 

 

1. Turistični avto-moto slalom Izlake 2015 organizira AMD Izlake. Prireditev bo 14.06.2015 

s pričetkom ob 9. uri na parkirišču tovarne ETI na Izlakah (nasproti bencinske črpalke). 

 

2. Vsak tekmovalec progo prevozi dvakrat. V končni rezultat šteje seštevek obeh voženj. 

 

3. Tekmovalec, ki bo v skupnem seštevku točkovanja vseh preizkušenj zasedel prvo mesto, 

prejme prehodni pokal. V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, šteje 

boljši dosežek na drugi spretnostni vožnji. 

 

4. Verifikacija in tehnični pregled bo 14.06.2015 od 9. do 9.
45

 ure. 

 

5. Start tekmovalcev bo po zaporedju štartnih številk. Start prvega tekmovalca bo ob 10. uri. 

 

6. Tekmovanje ima turistični pomen in namen razvijanja vozniške sposobnosti za varno 

vožnjo, krepitev etike udeležencev v cestnem prometu in sodelovanje med člani AMD. 

 

7. Vsi udeleženci na turističnem avto-moto slalomu Izlake 2015, morajo spoštovati določila 

tega pravilnika. V nobenem primeru za nespoštovanje kakršnihkoli pravil, povzročene 

telesne in materialne poškodbe niso odgovorni službujoči funkcionarji na prireditvi niti 

organizator, Avto moto društvo Izlake. 

 

Vsi udeleženci na avto-moto slalomu sodelujejo na svojo odgovornost in so v celoti 

odgovorni za svoja vozila in opremo, kot tudi za kakršnekoli poškodbe, ki bi jih s svojo 

udeležbo povzročili osebam in stvarem na turističnem avto-moto slalomu.  

 

Z izpolnjenim in  podpisanim prijavnim kartonom  se tekmovalci obvezujejo izpolnjevati 

vsa določila tega pravilnika, potrdijo pa tudi, da so seznanjeni z vsemi tveganji in 

nevarnostmi pri udeležbi na turističnem avto-moto slalomu. Tekmovalci prevzemajo nase 

odgovornost za nastop na prireditvi in se odpovedujejo kakršnim koli zahtevam oz. 

terjatvam proti organizatorju - AMD Izlake. 

 

8. Tekmovalec lahko vloži pisni protest v 30 minutah po zaključeni drugi spretnostni vožnji. 

O protestu razpravlja žirija tekmovanja. Odločitev žirije je dokončna. 

 

9. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo na prizorišču avto-moto slaloma, najkasneje 

dve uri po zaključku tekmovanja. 

 

 

 

Izlake, dne 14.06.2015 

 

 

        PREDSEDNIK AMD IZLAKE 

         Boris Grošelj l.r. 
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 IZVLEČEK SODNIŠKIH PRAVIL 

 

 

Voznik ima lahko bočno steklo spuščeno za največ 15cm. 

 

 

Vožnja v garažo 

 

Pri vožnji v garažo, mora vozilo prevoziti sredinsko črto z eno in samo eno od osi vozila, 

glede na smer vožnje.  

Primer : 

 

   GARAŽA        GARAŽA        GARAŽA              GARAŽA 

 

 

 

 

 

 

 

  Pravilno     Nepravilno        Nepravilno           Nepravilno 

 

 

Ustavljanje na cilju 

 

Voznik mora na cilju ustaviti vozilo tako, da prevozi ciljno črto z eno in samo eno od osi 

vozila, glede na smer vožnje.  

Primer : 

 

    CILJ     CILJ       CILJ    CILJ 

 

 

 

 

 

  Pravilno       Nepravilno         Nepravilno   Nepravilno 

 

 

Kazenske sekunde: 

 

Napaka Kazenske sekunde 

Podrt kegelj 5 

Nepravilno prevožena črta v garaži ali na cilju 10 

Izpuščen kegelj 20 

Nepravilna smer vožnje 30 

 

 

Izlake, dne 14.06.2015 

        PREDSEDNIK AMD IZLAKE 

            Boris Grošelj l.r. 
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IZVLEČEK SODNIŠKIH PRAVIL 

 

Prenašanje žogice 

 

Motociklist mora z desno roko pobrati žogico na prvem stojalu in jo odložiti v košarico na 

drugem stojalu. Če žogica pade na tla, se to razume kot napaka. 

 

Vožnja med letvami 

 

Motociklist mora peljati med letvama tako, da se le ti ne premakneta. Kot indikator premika 

se uporabljata žogici, ki sta nameščeni na obeh letvah. Če žogica pade iz svojega ležišča, se to 

razume kot premaknjena letev. 

 

Dotik tal z nogo 

 

Motociklist se med spretnostno vožnjo ne sme dotakniti tal z nogami. Vsak dotik tal z nogo se 

kaznuje s 5 sekundami pribitka. 

 

Ustavljanje na cilju 

 

Motociklist mora na cilju ustaviti motorno kolo tako, da prevozi ciljno črto z enim in samo 

enim kolesom.  

Primer : 

 

        CILJ         CILJ          CILJ 

 

 

 

 

     Pravilno      Nepravilno           Nepravilno 
 

 

Kazenske sekunde: 

 

Napaka Kazenske sekunde 

Podrt kegelj 5 

Dotik tal z nogo  5 

Nepravilno prenešena žogica 10 

Premaknjene letve 10 

Nepravilno prevožena črta na cilju 10 

Izpuščen kegelj 20 

Nepravilna smer vožnje 30 

 

 

Izlake, dne 14.06.2015 

 

 

        PREDSEDNIK AMD IZLAKE 

            Boris Grošelj l.r. 

 


