OTVORENO PRVENSTVO OPĆINE PUŠĆE ZA NELICENCIRANE VOZAČE

DODATAK
ORGANIZATOR:
AUTO KLUB “INA DELTA” ZAGREB
SUORGANIZATOR:
OPĆINA PUŠĆA

PUŠĆA, 6 I 7. studeni 2021. godine

Za natjecanje za Otvoreno prvenstvo Općine Pušće u cijelosti se primjenjuju odrednice Posebnog pravilnika za natjecanje
Otvoreno Prvensta Zagreba, osim posebnosti koje su regulirane ovim Dodatkom.
KLASE
U otvorenom Prvenstvu Općine Pušće automobili će biti razvrstani u slijedeće klase.:
Klasa
Klasa
Klasa

V
VI
VII

do 3500 mm ukupne dužine
preko 3500 mm do 4000 mm ukupne dužine
Preko 4000 mm ukupne dužine

UVJETI ZA VOZAČE
Pravo sudjelovanja u Otvorenom prvenstvu Općine Pušće imaju svi zainteresirani vozači (nelicencirani) iz Republike
Hrvatske i susjednih država, s važećom vozačkom dozvolom“B“ kategorije, koji istovremeno ne nastupaju u natjecanju za
OPZ. Prijavu za natjecanje ovjerava svaki natjecatelj vlastoručnim potpisom,. Obavezna je upotreba sigurnosnog pojasa, u
vozilu za vrijeme ispita smije se nalaziti samo prijavljeni natjecatelj, s jednim vozilom može nastupiti maksimalno dva
natjecatelja.

PRIJAVLJIVANJE I STARTNINA
Svi vozači moraju biti uredno prijavljeni organizatoru:
Uplata članarine za nastup se obavlja na bankovni račun organizatora:
AK INA DELTA RAKOVČEVA 10, 10000 ZAGREB
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR4523600001102402329
Startnina/članarina za Otvoreno Prvenstvo Općine Pušće u iznosu od 300,00 kn može se uplatiti
organizatoru i na dan natjecanja prilikom verifikacije u terminu od 8.30 do 9.30 sati.
ODGOVORNOST I OSIGURANJE
Svi vozači nastupaju na osobnu odgovornost. Organizator ne prihvaća bilo kakvu odgovornost vozača za povrede osoba i
štete na imovini posada, natjecatelja, mehaničara i trećih lica.
Svaki natjecatelj – vozač sudjelovanjem na natjecanju odriče se svih prava vezano za nezgode koje bi se mogle dogoditi
natjecatelju ili posadi ili njihovim mehaničarima tijekom natjecanja. Ovo odricanje se odnosi na FIA, HAKS, ZAS, AK INA
Delta, sve službene osobe, natjecatelje, ili njihove mehaničare. U iznosu članarine uključeno je i osiguranje vozača.
NAGRADE I PRIZNANJA
Organizator će za Otvoreno prvenstvo Općine Pušće dodijeliti sportska priznanja:
- za 1. - 3. mjesto u ukupnom redoslijedu
- 1. mjesto u svakoj klasi
- za 1. - 3. mjesto u ukupnom redoslijedu vozačica

U Zagrebu, 11.listopad 2021. godine.
Tajnica natjecanja
Zrinka Čegelj

