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PRAVILA
10. FIZZERS Karawanken-Classic-Challange 2017
01. Prireditev:
10. FIZZERS KARAWANKEN-CLASSIC
11. do 13. maj 2017
1. C.A.R. Team Ferlach/Borovlje prireja 10.FIZZERS KARAWANKEN-CLASSIC za starodobne
avtomobile kot revival mednarodnega relija Karavank od 1970 - 1989.
Prireditev bo izvedena kot preizkus enakomernosti v skladu s športnimi predpisi OSK/FIVA.
Starodobniški reli šteje za:
• ÖMVV-Cup, glej www.oemvv.at
• Alpe-Adria-Classic-Challenge
• Kärntner-Classic-Cup
• Jaguar-Classic-Cup
• Mazda MX 5 Trophy
Organizator:
1. C.A.R. Team Ferlach/Borovlje
A-9170 Ferlach,
Görtschach 105
tel.:
e-pošta:
spletna stran:

AUSTRIA

+43 (0) 4227-3252
c.a.r.team.ferlach@aon.at
www.carteam-ferlach.at

Vodja tekme:

dipl.inž. FIGURA Gerd

tel.:
e-pošta:

0043-(0)664-73243750
figurag@aon.at

1. namestnik vodje tekme:
2. namestnik vodje tekme:

dipl.inž. PIRTSCHER Harald
BUCHER Henriette

tel.:

0043-(0)664-3420149

02. Dogodek, proga:
Starodobniški reli na Koroškem, Avstrija, je organiziran na osnovi avstrijskih cestno-prometnih
predpisov. Povprečna hitrost na etapah ali posebnih odsekih ne presega 50 km/h. Start dnevnih
etap in cilj zadnje etape bo v Pörtschach/Wörthersee (Periče, Vrbsko jezero).
Skupna dolžina znaša pribl. 500 km s pribl. 70 posebnimi preizkusi (časovnimi preizkusi in
preizkusi povprečne hitrosti).
Trasa, posebni odseki, časovne kontrole, prehodne kontrole idr. so podani v potni knjigi. V njej se
nahajajo vse informacije za izvedbo pravilne vožnje
Približno 99% dolžine proge vodi po utrjenih cestah, betonu in asfaltu.
03. Ponudba udeležencem:
• FIZZERS Karawanken-Classic-Challange (KC-C)
Pričakujete lahko športni dogodek s pribl. 70 meritvami v dveh dnevih dogodka, ki so razdeljene
na posebne odseke časovnih preizkusov in preizkusov povprečne hitrosti.
Posebne nagrade bodo podeljene samo udeležencem FIZZERS Karawanken ClassicChallenge (KC-C) in so izvleček iz skupnih rezultatov, npr. „Champion Class“ (udeleženci
Karavanških relijev v letih 1970 – 1989), najboljša ekipa, novinar, damska posadka, novinec.
•

FIZZERS Karawanken-Classic-Touring (KC-T)
Trasa in posebni odseki so isti kot pri FIZZERS Karawanken-Classic-Challange (KC-C). Vendar
se štejejo za rezultat le vidni preizkusi
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Za FIZZERS Karawanken-Classic-Touring (KC-T) velja generalna razvrstitev brez vrednotenja
po razredih ali posebnih nagrad.
•

FIZZERS Karawanken-Classic-Free Driving (KC-FD)
Dovoljeno samo za vozila doletnika izdelave 1946.
Traso in posebn odseke lahko izberejo sami udeleženci FIZZERS Karawanken-Classic-Free
Driving (KC-FD). Za rezultat štejejo samo vidni časovni preizkusi.
Za FIZZERS Karawanken-Classic--Free Driving (KC-FD velja skupna razvrstitev brez
vrednotenja po razredih ali posebnih nagrad.

•

„MX-5 Trophy“
Dovoljeno samo za vozila Mazda MX-5.
Tekmuje se samo en dan in sicer v soboto, 13. maja 2017.
Trasa in posebni preizkusi so isti kot za FIZZERS Karawanken Classic-Challange (KC-C)
Vendar se vrednotijo le vidni časovni preizkusi.
Osnova za rezultate je skupna razvrstitev.

•

FIZZERSC-Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC)
Dovoljeno samo za tiste, ki so se prijavili za Alpe-Adria-Classic-Challange.
Tekmuje se samo en dan in sicer v soboto. 13. maja 2017.
Trasa in posebni odseki so isti kot pri FIZZERS Karawanken-Classic-Challange (KC-C). Vendar
se štejejo za rezultat le vidni preizkusi.
Osnova za rezultate je skupna razvrstitev.

04. Vozila:
Dovoljeni so starodobni avtomobili do vključno leta gradnje 1996 (velja leto gradnje vozila v
tovarni, torej leto izdelave).
Tovornjaki ali vojaška vozila nimajo pravice do štarta.
Sledeči razredi so dopustni k udeležbi na FIZZERS Karawanken-Classic-Challange (KC-C)
Skupina A-D
Skupina E
Skupina F
Skupina G
Skupina H

01.01.1946
01.01.1961
01.01.1971
01.01.1987

do
do
do
do
do

31.12.1945
31.12.1960
31.12.1970
31.12.1986
31.12.1996

Organizator si pridržuje pravico združiti ali razdeliti razrede.
Štartne številke bodo podeljene glede na rezultate na Karawanken-Classic 2016.
Za udeležence FIZZERSC-Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC) ali Mazda MX-5 Trophy (KCMX5) velja kot osnova skupna razvrstitev z dne 13. maj 2017.
Vsa udeležena vozila morajo biti registrirana za cestni promet. Uporaba modrih registracij je
možna. Za prometnopravno registracijo vozil odgovarjata voznik in lastnik vozila.
05. Udeleženci
Domači vozniki, kakor tudi tuji, se smejo udeležiti prireditve, če imajo veljavno vozniško dovoljenje
za Avstrijo. Menjava voznika in navigatorja je dovoljena.
06. Tehnična podpora
Dovoljene so ročne štoparice, analogne in digitalne. Ročne štoparice ali podobni instrumenti smejo
imeti tudi dodatne funkcije: odštevanje, spomin in radijsko uro.
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Dovoljeni so mehansko, mehansko-elektronsko ali električno gnani merilniki razdalj, tudi če je
prikazovalnik vrednosti izveden elektronsko.
Dovoljena je uporaba elektronskih pripomočkov, ki delujejo neodvisno od vozila, kot npr.
elektronskih ali mehanskih tablic hitrost (računalnika povprečne hitrosti), računalnika povprečne
hitrosti, tripmastrov in merilnikov povprečne hitrosti, ki jih je mogoče programirati, pod pogojem, da
niso priključeni na merilnik razdalj vozila.
Prepovedani so osebni računalniki ali GPS naprave.
07. Pregled pred starom
Administrativni pregled poteka v hotelu Park v Pörtschach/Wörthersee, tehnični pregled v
vozniškem taboru v Pörtschach/Wörthersee, ob naslednjem času:
• četrtek,
11. maja 2017
od 12:00 do 15:30 ure, samo za KC-C, KC-T, KC-FD
• petek,
12. maja 2017
od 07:00 do 09:30 ure, samo za KC-C, KC-T, KC-FD
• sobota
13. maja 2017
od 07:00 do 08:30 ure, samo za KC-AACC, KC-MX5
•
Vsak udeleženec mora sam poskrbeti za pravočasen prihod.
Pri administrativnem prevzemu prejmejo udeleženci vse dokumente prireditve kot so relijska
tablica (mora biti nameščena na prednji pokrov), štartni številki (morata biti nameščeni pred
tehničnim pregledom) na obeh straneh vozila v območju sredine vetrobranskega vozila), reklamne
nalepke (nalepljene po predpisu organizatorja), dodatne pisne informacije, štartni karton, časovni
načrt, identifikacijske obeske, itd.
Mobilni telefon:
Vsaka posadka je dolžna pri administrativnem prevzemu navesti številko mobilnega telefona, ki
ga bo uporabil organizator med tekmo za stik s posadko v posebnih primerih (cestne zapore,
obvoz, itd.).
Potna knjiga
Potno knjigo (roadbook) dobite pri administrativnem prevzemu 12. in 13. maja..
Potno knjigo za referenčno progo in Prolog, v četrtek 11. maja 2017 je možno
prenesti z interneta.
Po administrativnem pregledu in po pritrditvi vozila s stratnimi številkami, relijskima tablicama idr.
poteka tehnični prevzem vozila. Pri tem se kontrolira:
• Skladnost vozila z njegovimi dokumenti, prijavnico idr.,
• Tehnično stanje luči, zavor, kretnega mehanizma,
• Pregled tehnične podpore v skladu tč. 6 teh Pravil
Vsak udeleženec mora skrbeti za pravilnost vnosa razreda v svoj štartni karton (razredi)!
Protest proti vpisanemu razredu po štartu ni možen!
08. Vozniški razgovor:
• Za udeležence KC-C, KC-T
Petek 12. maja 2017 ob 10:00 uri v hotelu Park Pörtschach/Wörthersee (Periče, Vrbsko jezero)
v predavalnici
• Za udeležence KC-FD
Petek 12. maja 2017 ob 10:00 uri v hotelu Park Pörtschach/Wörthersee (Periče, Vrbsko jezero)
v avli
Udeležba najmanj voznika ali sovoznika je obvezna (prisotnostna lista) Za udeležbo mora
poskrbeti vsak udeleženec sam.
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•

Za udeležence KC-AACC, MX-5 Trophy
Sobota 13. maja 21017 on 07:30 uri v hotelu Park Pörtschach/Wörthersee (Periče, Vrbsko
jezero) v predavalnici.

09. Štart, čas relija, čas razdalj
• Štart Prologa
Samo za udeležence K KC-C, KC-T, KC-FD.
Petek 11. maja 2017 ob 16:01 (prvo vozilo) iz vozniškega parka v hotelu Park v
Pörtschach/Wörthersee, v minutnem razmaku.
Prolog se ne prišteva k skupnemu točkovanju, udeležba ni obvezna.
•

Štart 1. etape
Petek, 12.maja 2017 ob 11:01 uri (prvo vozilo) s trga Monte Carlo v Pörtschach/Wörthersee, v
minutnem razmaku.

•

Štart 2. etape
Sobota, 13.maja 2076 ob 07:31 uri (prvo vozilo) s trga Monte Carlo v Pörtschach/Wörthersee,
v minutnem razmaku

Čas relija
Čas relija = GPS čas in se uporablja ves čas dogodka.
Proti njemu časa ni možno vložiti protesta.
Časi razdalj:
Ciljni čas, ki pokriva razdaljo med dvema časovnima kontrolama se nahaja na štartnem kartonu.
Ciljni čas je podan v minutah. Povprečna hitrost na progi in na posebnih preizkusih ne bo
presegala 50 km/h.
V toku dogodka je obvezno upoštevati avstrijska cestno prometna pravila. Organizator si dovoljuje
pridržati pravico izločiti voznika, ki se ne drži teh pogojev.
10. Prijavnice, prijave:
Vsakdo, ki želi sodelvati na „FIZERS-KARAWANKEN-CLASSIC”
izpolnjeno prijavnico po pošti, ali po e-pošti na naslov organizatorja.

mora poslati popolnoma

1. C.A.R. Team Ferlach
A-9170 Ferlach, Görtschach 105
tel.:
e-mail:
spletna stran:

+43 (0) 4227-3252
c.a.r.team.ferlach@aon.at
figurag@aon.at
www.carteam-ferlach.at

(vodja prirediteve)

Prijavnici je treba priložiti najmanj eno sliko in opis vozila.
Za predstavitev voznikov in vozila na spletni strani prireditelja lahko priložite do 5 slik. Lahko
navedete povezave do internetnih filmov (You Tube).
Prijavnino nakazati na:
Imetnik računa:: 1. C.A.R. Team Ferlach
Banka;
VOLKSBANK KAERNTEN SUED FERLACH
Račun št.:.:
3001658

IBAN

AT514690030016580000

Prijavnice brez plačila prijavnine ne bodo sprejete.
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Prijavnina za FIZZERS- Karawanken-Classic znaša za vsako vozilo:
• FIZZERS- Karawanken-Classic-Challange (KC-C)
• Prijavnina za ekipe
(Ekipe osegalo najanj 3 in največ štiri vozila)
Ekipe je treba imenovati najkasneje do 16. aprila 2017.
• FIZZERS- Karawanken-Classic-Touring (KC-T)
• FIZZERS- Karawanken-Classic—Free-Diving (KC-FD)
• FIZZERS- Karawanken-Classic-MX5 Trophy (KC-MX5)
• FIZZERS- Karawanken-Classic-AACC (KC-AACC)
1.
2.

590 €
60 €

590 €
390 €
180 €
180 €

Prvi rok za prijavo:
19. marec 2017
Drugi rok za prijavo
16. april 2017
Zakasnele prijave do grugega roka so možne le z doplačilom 100 €.

Število posadk je omejeno na 100 vozil.
Prednost imajo voniki, ki so prijavljeni za KC-C, KC-T ali KC-FD. Organizator si pridržuje pravico
omejiti število udeležencev in zavrniti prijavljence brez orazložitve.
Prijavnina je dokončna in se jo vrača v slučaju, če dogodek odpade ali zavrnitve prijave. V slučaju,
če dogodek odpade zaradi višje sile (naravne katastrofe, ozonski alarm, idr.) organizator obdrži
50% prijavnine za kritje stroškov organiziranja. V primeru premika datuma dogodka organizator
obdrži 50%, če udeleženec ne štarta po novem datumu.
11. Prirediteljeve storitve za vse udeležence:
• Organizacija in izvedba dogodka
• Časomerilstvo in izračun rezultatov
• Prosto parkirno mesto za vsako udeleženo vozilo v hotelu Park, Pörtschach
• Relijsko tablico, spominsko relijsko tablico (polistirol), štartni številki, reklamno gradivo
• Voznikovo vrečko z vsemi dokumenti (časovni karton, potna knjiga, identifikacijska
obeska,program, ki vsebuje sliko in opis vozila, idr.)
• Spominsko darilo (majica, kapa)
• Steklene medalje za vse posadke, prispele na cilj
• Informacije o FIZZERS-KARAWANKEN-CLASSIC v lletaku “NOVICE O KARAWANKENCLASSIC”
• Podrobna predstavitev udeležencev in njihovih vozil na spletni strani FIZZERSKARAWANKEN-CLASSIC
Prirediteljeve storitve za udeležence KC-C. KC-T, KC-FD
Četrtek, 11. do sobote 13. maja 2017:
• Kratek osnovni trening/uvod v starodobniški moto šport v četrtek 11. maja 2017 ob 15:00 v
hotelu Park v Pörtschach/Wörthersee, v predavalnici
Samo za novince!
• Kava in mineralna voda med razgovorom s tekmovalci
• Pokali/trofeje za oba voznika zmagovalca Prologa 11. maja 2017
• Pokali/trofeje za oba voznika, udeleženca FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C)
o Za prvih deset uvrščenih v skupni razvrstitvi KC-C
o Za prve tri uvrščene po klasifikaciji razredov v KC-C (najmanj 6 udeležencev)
• Posebne nagrade za voznike, udeležence FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C)
o Za najboljšega novinarja
o Za najboljšo damsko posadko
o Za naboljšega udeleženca “Champion Class” udeleženci Karavanškega relija 1970 –
1989, najmanj 6 udeležb.
o Za “Posadko – novinko” ( prvič štart na starodobniškem reliju leta 2017, najmanj 6
prijavljenih
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o

Za najboljšo ekipo. Ekipe sestoje iz največ štirih vozil, od katerih tri najboljše upošteva za
rezultat. Vodja ekipe prejme trofejo. Člani ekipe prejmejo medalje.

•

Pokali/trofeje za oba voznika, uvrščena med prve tri v skupni uvrstitvi v
o FIZZERS- Karawanken-Classic-Touring (KC-T)
o FIZZERS- Karawanken-Classic—Free-Diving (KC-FD)

•

Četrtek, 11. maja 2017
o Večerna dobrodošlica s šampanjcem in večernim prigrizkom na stolpu „Pyramidenkogel“
s pogledom na Vrbsko jezero; pijača ni vključena.
Petek, 12. maja 2017
o Suha hrana pred startom
o Pecivo in kava na trasi
o Večerni prigrizek in prijetno druženje na „Obali Leon“ gradu Leonstein ob Vrbskem jezeru;
pijača ni vključena.
Sobota, 13. maja 2017
o Lahko kosilo na poti; pijača ni vključena
o Gala večerja med podelitvijo nagrad v hotelu Park, Pörtschach/Wörthersee; pijača ni
vključena.

•

•

.
Prirediteljeve storitve v soboto, 13. maja 2017 za udeležence MX5 Trophy in KC-AACC
• Pokali/trofeje za oba voznika, uvrščena med prve tri v njihovi skupni razvrstitvi.
• Prehrana
o Lahko kosilo na poti; pijača ni vključena
o Gala večerja med podelitvijo nagrad nagrad v hotelu Park, Pörtschach/Wörthersee; pijača
ni vključena
12. Izjava odgovornosti:
Z oddajo prijave pritrdi udeleženec, da je seznanjen in pristaja na pogoje razpisa skupaj s
pravilnikom in z vsemi še objavljenimi izvedbenimi predpisi. Nadalje se obvezujejo, da bodo
upoštevali med celotno prireditvijo predpise StVO. Vozniki s tem nepreklicno pritrdijo, da
prevzamejo za vse telesne poškodbe, materialen škode in premoženske škode, odgovornost v
skladu s civilno- in kazenskopravnimi zakoni. Zlasti hitrost vožnje je treba izbirati tako, da se
izključi možnost ogroženosti.
Poleg tega se vzame na znanje, da organizator in vsi upravni organi, organizacije in posamezniki,
ki so v povezavi s prireditvijo, zavračajo vsako odgovornost za telesne poškodbe, materialne
škode in premoženske škode, ki nastanejo iz udeležbe na tem reliju. V primeru dejanj s strani
voznika proti organizatorju zaradi škode, ki je enastala zaradi udeleženca ali njegovega vozila
morajo biti organizator in/ali druge stranke izključene iz tožbe za take poškodbe, ki jih je povzročil
sam voznik.
Vozniki potrjujejo, da vozilo ustreza zakonu o cestnem prometu (StVO). Vozniki prav tako
potrjujejo, da imajo vozniško dovoljenje veljavno za Avstrjio.
Poleg tega se vzame na znanje, da se med prireditvijo narejenoi foto, filmsko in video gradivo
lahko uporablja za PR-namene s strani prireditelja brez kakršnihkoli pravic do nadomestila, tudi če
take publikacije niso vezane na dogodek.
V primeru dvoma je veljaven nemški tekst teh Pravil.
13. Točkovanje:
Seštevajo se točke iz odstopanja od podanega časa vožnje na posameznih etapah in dosežene
točke pri posebnih preizkusih, kar da skupno vsoto za vsakega udeleženca. Na posebnih
preizkusih se meri na 1/100 sekunde natančno.
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Seznam kazenskih točk
Točke se določajo, kot sledi:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vožnja po progi pred odobritvijo
Neprisotnost na razgovoru z udeleženci
Neupoštevanje predpisanega štartnega časa
Odstopanje od predpisanega časa etape
o Prepozen prihod na ćasovno kontrolo za 1 minuto
o Prezgoden prihod na časovno kontrolo za 1 minuto
Prevoz prehodne ali časovne kontrole iz napačna smeri
Prehitevanje ali oviranje v kontrolni coni (časovno/prehodni kontroli)
Odstopanje od podanega časa pri posebnih preizkusih:
o za sekundo
o za 1/10 sekunde
o za 1/100 sekunde
o izpust časovne meritve na posebnem preizkusu
o maksimalne točke na posebnem preizkusu
Ustavljanje pred fotocelico ali merilno cevjo
Ni sedežnega stika med časovnim preizkusom
Zapustitev vozila med startom in ciljem posebnega preizkusa
Podrt stožec
Spraševanje časovnih merilcev po času odseka
Izpustitev časovnega ali posebnega preizkusa
Izpustitev prehodne oz. skrite prehodne kontrole
Uporaba prevoza s prepovedanim sredstvom
Neupoštevanje napotkov ÖMVV sodnikov
1x neupoštevanje StVO
2x neupoštevanje StVO
Huda kršitev proti StVO

03 točke
03 točke
05 točki
05 točk, maks. 10 točk
01 točka, maks.10 točk
05 točk
05 točk
01 točka
1/10 točke
1/100 točke
05 točk
10 točk
10 točk
02 točki
50 točk
01 točka
02 točki
20 točk
10 točk
100 točk
100 točk
opomin
10 točk
izključitev

Posadka z najnižjim skupnim številom točk je zmagovalec.
Za udeležence FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C) so vsa posebna točkovanja
izvedena kot izvlečki iz skupnega točkovanja.
Za udeležence prologa v četrtek, 11. maja 2017 bo izvedeno skupno točkovanje.
21. Nastanitev, gostje:
Hotel Park ponuja poseben popust za udeležence FIZZERS-Karawanken-Classic relija
Rezervaciji priložite potrditev prijave.
Tel.:
Fax
Email:
Spletna stran

0043-(0)4272/2621
0043-(0)4272/2621-731
office@parkhotel-poertschach.at
www.parkhotel-poertschach.at/de/hotel

Za druge prenočitve, prosimo, obrnite se na Tourismusbüro Pörtschach:
Tel:
0043 (0)4272/2354
Fax:
0043 (0)4272/3770
Mail:
poertschach@woerthersee.com
Email:
office@parkhotel-poertschach.at
Spletna stran
www.poertschach.at
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Vstopnice za večerne dogodke/podelitev nagrad, kakor tudi prijavnino za servisna vozila lahko
naročite po:
Tel.:
+43 (0) 4227-3252
Email:
c.a.r.team.ferlach@aon.at
Online-prijava s prijavnico na spletni strani
www.carteam-ferlach.at>>Karawankenclassic>>„Gästebetreuung,Reservierung“
Omejeno število udeležencev!
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