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Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (u daljnjem tekstu: ZAS), temeljem odluke
donesene na 28. sjednici održanoj 26. siječnja 2016. kojom raspisuje prvenstvo Zagreba u auto i
karting sportu za 2016. godinu, te u svezi s tim donosi ovaj:

SPORTSKI PRAVILNIK
Prvenstva Zagreba u auto i karting sportu za 2016. godinu

Članak 1.
U cilju popularizacije i omasovljenja auto i karting sporta na području Grada Zagreba, te
omogućavanja mladim sportašima edukaciju i pripremu za uključivanje u sustav vrhunskog
sporta i nagrađivanja već postignutih vrhunskih sportskih rezultata, Zagrebački automobilistički
savez organizira sustav natjecanja za prvenstvo Zagreba za 2016. godinu - za niže navedene
automobilističke discipline i karting sport.
Članak 2.
A.) Automobilizam - brzinske discipline
2.1. A02 - Auto utrke na brdskim stazama
Na kraju godine se proglašava i nagrađuje vozač za:
• 1., 2. i 3. mjesto u Ukupnom redoslijedu,
• 1. mjesto u Grupi N (PH Klase 2,3,4),
• 1. mjesto u Grupi A, Super 1600 Rally, Kit Car, Super 2000 (rally+circuit), (PH Klase
6,7,8,9),
• 1. mjesto u Grupi E1, GT, WRC (PH Klase 11,14,15,16,17,23)
• 1. mjesto u konkurenciji vozačica,
• 1. mjesto u konkurenciji juniora,
• 1., 2. i 3. mjesto u konkurenciji Klubova,
B.) Automoblizam - terenske i tehničke discipline
2.2. A03 - Auto rally
Na kraju godine se proglašava i nagrađuje posada za:
• 1., 2. 3. mjesto u Ukupnom redoslijedu,
• 1. mjesto u Klasi 1, 2, 3, 4 i 5,
• 1. mjesto u konkurenciji vozačica,
• 1. mjesto u konkurenciji juniora,
• 1., 2. 3. mjesto u konkurenciji Klubova,
2.3. A09 - Autoslalom
Na kraju godine se proglašava i nagrađuje vozač za:
• 1., 2. i 3. mjesto u Ukupnom redoslijedu,
• 1. mjesto u Grupi I, Grupi II i Klasi 7(Dodatak A09/PH),
• 1. mjesto u konkurenciji vozačica,
• 1. mjesto u konkurenciji juniora,
• 1., 2. 3. mjesto u konkurenciji Klubova,
C.) Karting sport
2.4. Prvenstvo Zagreba
Na kraju godine se proglašava i nagrađuje vozač za:
• 1. mjesto u svakoj Klasi,
• 1. 2. i 3. mjesto u konkurenciji Klubova,
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Članak 3.
3.1. Prvenstvo Zagreba u 2016.g. za discipline navedene u Članku 2. točke 2.1., 2.2. i 2.4. neće
biti organizirano kao posebna natjecanja, već će se konačni redoslijed odrediti temeljem
rezultata vozača klubova-članica ZAS-a, postignutih na natjecanjima za Prvenstvo Hrvatske,
tijekom 2016.g.
Članak 4.
Bodovanje:
4.1. Za konačni redoslijed Prvenstva Zagreba za 2016.g. u natjecanjima navedenim pod brojem
2.1., 2.2. i 2.4. nakon svakog održanog natjecanja iz kalendara HAKS-a, tajništvo ZAS-a će,
brisanjem ostalih vozača, sastaviti samo redoslijed (tablicu) zagrebačkih vozača i Klubova,
te im dodijeliti odgovarajuće bodove koji se i za PH dodijeljuju u dotičnoj disciplini, na isti
način kao što se dobivaju bodovi za PH.
4.2. Vozač i Klub koji na temelju zbroja ovako osvojenih bodova na kraju sezone ima veći broj
bodova zauzeti će u konačnom redoslijedu Prvenstva Zagreba za 2016.g. bolje mjesto.
4.3. U slučaju da dva ili više vozača ili Kluba na kraju sezone imaju isti broj bodova konačni
redoslijed odrediti će se sukladno pravilima HAKS-a.
4.4. Ukoliko je vozač tijekom sezone imao više suvozača, kao član posade, nagraditi će se onaj
suvozač koji je imao (naj)veći broj nastupa za tog suvozača.
Članak 5.
5.1. U slučaju da Upravni odbor ZAS-a utvrdi da za to postoje opravdani razlozi moguće je
dodatno nagrađivanje redoslijeda vozača i vozačica u grupama/skupinama/klasama.
Članak 6.
6.1. Sve odredbe koje eventualno nisu unijete u ovaj Okvirni pravilnik i njegove dodatke tumačit
će se na temelju odredbi Pravilnika HAKS-a i njegovih Dodataka, te Međunarodnog
sportskog pravilnika FIA, odnosno CIK-a.

Članak 7.
7.1. Pravo tumačenja ovog Sportskog pravilnika isključivo je u nadležnosti Upravnog odbora
ZAS-a.
7.2. Pojam «vozač» svuda u Sportskom pravilniku i Dodacima označuje vozača i vozačicu.
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