AKK “ZANATLIJA” 2018.vz.

Pravilnik proglašenja najuspješnijeg
vozača kluba za 2018.
Predsjedništvo AKK “ZANATLIJA” raspisuje natjecanje za najuspješnijeg vozač-icu kluba bez obzira na
disciplinu ili granu auto i karting sportova u kojoj se natječu tijekom 2018. godine, a prema odredbama ovog
Pravilnika.

BODOVANJE:
Članak 1.
Za redoslijed u klasama na svakom pojedinom natjecanju, vozači-ice dobivaju bodove prema slijedećoj tablici:
MJESTO:
BODOVI:

1
20

2
15

3
12

4
10

5
8

6
6

7
4

8
3

9
2

10
1

Tako osvojeni bodovi na tom natjecanju množe se s dolje navedenim koeficijentom:
PE
koeficijent: 4
CEZ
koeficijent: 3
PH
koeficijent: 1,25
OPZ
koeficijent: 1
U slučaju da se pojedino natjecanje boduje za više prvenstava, bodovi osvojeni na svakom prvenstvu će biti
obračunati na dolje naveden način, te pribrojeni ukupnom zbroju pozitivnih bodova tog vozač-ice.
PH

koeficijent: 1

OPZ

koeficijent: 0,50

Naslov najuspješnijeg vozača-ice bit će određen na osnovu zbroja pozitivnih bodova sa svih natjecanja na
kojima je vozač-ica nastupio, uvećan na naprijed naveden način.
U slučaju da dva ili više vozač-ice imaju isti broj bodova, bolji u redoslijedu bit će onaj vozač-ica koji je nastupio
na više natjecanja s većim koeficijentom.

OBJAVA REZULTATA:
Članak 2.
Rezultati pojedinog natjecanja obračunati na gore navedeni način, objavljuju se na oglasnoj ploči AKKZ na
prvom klupskom sastanku poslije održanog natjecanja.
Za rezultate postignute na natjecanjima koja nisu sustavna natjecanja HAKS-a, vozač-ica je dužan dostaviti iste
na uvid najkasnije 30 dana od održanog natjecanja kako bi mogli biti evidentirani. Naknadno dostavljeni rezultati
bit će uzeti u obzir samo u slučaju više sile, ili po odluci Sportske komisije AKKZ.

PRIGOVORI:
Članak 3.
Prigovori na obračun klupskog bodovanja podnose se Sportskoj komisiji AKKZ najkasnije 7 dana prije svečanog
proglašenja najuspješnijeg vozača-ice AKKZ.

NAGRADE:
Članak 4.
Po završetku natjecateljske sezone Klub će dodjeliti sportska priznanja za ostvarene ukupne rezultate:
- vozač-ici
- vozačici
- kartingašu

1
1
1

mjesto u ukupnom poretku
mjesto u ukupnom poretku
mjesto u ukupnom poretku

priznanje
priznanje
priznanje
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Predsjedništvo kluba može nagraditi i pojedine ostale članove kluba za ostvarene sportske rezultate u 2018.
godini, a na prijedlog Sportske komisije AKKZ.
ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 5.
Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti Predsjedništva AKKZ. Ovaj Pravilnik vrijedi za
natjecateljsku sezonu 2018, a odobren je na sjednici Predsjedništva kluba u Zagrebu, 05.04.2018. godine.
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