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Pravilnik prireditve  

Slovenija Classic Marathon 

2016 

 

Organizacija 
Prireditelj turistično športne prireditve za starodobna vozila SCM, ki bo potekala 
Od 30.septembra do 2.oktobra 2016, je Codelli klub, Kavadarska 21, 1000 Ljubljana. 
 

Prireditelj in organizator        Codelli klub, Kavadarska 21, Ljubljana 
                                                    

Organizacijski odbor Ješe Miloš          031 684 065 
Vidmar Adrej       041 675 737 

Tehnični direktor  Jure Curk         041 776 603 

Športni direktor Pavlič Drago       041 560 972  

Sekretar prireditve Barbara Curk 

Vodja redarjev Mezek Andrej      031 576 217  

Delegat zveze SVS  

Reševalec  

 
Poleg naštetih oseb sodelujejo pri organizaciji prireditve tudi nekateri drugi člani društva 
Codelli, njihovi družinski člani, prijatelji in znanci in vsi zvesti sponzorji društva. 
 

Prireditev je turistično športna prireditev starodobnikov do vključno leta 1986.  
Prireditev bo potekala v skladu z: 
 Zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Ur. list 83/2004), 
 kodeksom etike udeležencev v cestnem prometu, 
 odločbo Ministrstva za notranje zadeve RS, 
 pravilnikom tekmovanja. 
Tolmačenje pravilnika je pridržano organizatorju, izvajalcu in žiriji tekmovanja. Vse spremembe 
pravilnika, kakor tudi dopolnila, veljajo kot sestavni del tega pravilnika. 
 
Namen prireditve 
Srečanje ljubiteljev starodobnih avtomobilov, dvig tehniške in vozniške kulture, turistično 
športno tekmovanje, kjer odloča natančnost vožnje in ne hitrost, ki je omejena in prekoračitev 
pomeni kazenske točke, oziroma izključitev. 
 
Vodstvo prireditve 
Tekmovanje bodo vodili organizacijski odbor in predstavniki društva Codelli. 
 
Kategorije vozil  

Dovoljeni so starodobni avtomobili do vključno leta proizvodnje 1986 in motorji (razen 

mopedov) do vključno leta 1986. Vsa udeležena vozila morajo imeti prometno dovoljenje, 

veljavno po slovenskih prometnih predpisih (ZVCP) in certifikat starodobnika. Pregled vozil 

izvede organizator.   
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3.  Razredi  

  Avtomobili     
•  Razred A-D         do   31.12.1945     

•  Razred E     01.01.1946   do   31.12.1960    
•  Razred F     01.01.1961   do   31.12.1970  
•  Razred G    01.01.1971  do   31.12.1984  
•  

  

Motorji  

Razred H    01.01.1985        do 31.12.1994   

•  Razred A-D         do   31.12.1945     

•  Razred E     01.01.1946   do   31.12.1960    
•  Razred F     01.01.1961   do   31.12.1970  
•  Razred G    01.01.1971  do   31.12.1986  

  

V primeru manj kot treh udeleženih vozil v razredu, se ti vozili vključita v naslednji razred. 
Prireditev bo izpeljana ob najmanj 40 prijavljenih vozilih.  
Število udeležencev je omejeno na 50 posadk. 
 

POTEK TEKMOVANJA 
 

Potek 
Slovenija Classic Marathon je turistično športna prireditev klasičnih avtomobilov do leta 1986. 
Dolžina proge je ca 230 km, sestavljata jo 2 etapi. Prireditev bo potekala tri dni. Povprečna 
hitrost je 39,8 km/h. Vse prehodne in kontrolne točke bodo odprte 15 min pred teoretičnim 
prihodom prve ekipe in bodo odprte še 15 minut po teoretičnem času prehoda zadnjega vozila. 

Tekmovalci startajo z vžganim motorjem po naraščajočih zaporednih štartnih številkah v 
razmaku 1 minute. Start prvega vozila je na Bledu, v soboto 1.10.2016 ob 10.01 na Cesti 
svobode pred Festivalno dvorano Bled. Štart prologa bo v Ljubljani na lokaciji LPP 3.09.2016 ob 
17:01. Štart tekmovanja za KOMPAS Grand Prix Bled bo na Bledu 2.10.2016 ob 10:01. 

 
Verifikacija in tehnični pregled 
Voznik je dolžan organizatorju pri verifikaciji omogočiti vpogled v dokumente, kot so veljavno 
vozniško dovoljenje voznika, prometno dovoljenje oziroma potrdilo o preizkusnih tablicah, 
dokazilo o zavarovanju vozila,  izkaznico o starodobnem vozilu oz. klubu zveze SVS ali FIVA - za 
tekmovalce v prvenstvu SVS, vozila kategorije F in G certifikat starodobnega vozila. Pri 
tehničnem pregledui se bo ocenjevala tehnična ustreznost vozila za vožnjo v cestnem prometu. 
Vozilo mora imeti na vidnem mestu nameščeno startno številko, isto velja za reklame 
pokrovitelja.  
Verifikacija bo v Festivalni dvorani na Cesti Svobode v soboto, 1.10.2016 od 7.30 do 9:30, 
tehnični pregled pa na parkirišču pred startom na Cesti svobode. 
 

Prijavnina  
Za prijavo, prosimo, uporabite priloženo prijavnico.  

 Prijavnina znaša    130 EUR za vozilo (2 osebi).  
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Prijavnina vključuje sledeče storitve organizatorja:  

štartni številki, potno knjigo, manjše kosilo za oba voznika, nagrade, zaključna večerja.  

Prijavnico je potrebno poslati  

• Po pošti:  Codelli klub, Kavadarska 21, 1000 Ljubljana  

• Ali e-poštil:  codelli@codelli.com  

 
Zaključek sprejemanja prijav: nedelja, 5. 09.  2016 (kasnejše prijave so možne z doplačilom 20 
EUR)   
 
Bančno nakazilo prijavnine na bančni račun 
Plačilo na račun:  Codelli klub (namen: Ime in priimek; Referenca: 00   3-2016)  

Račun št.: (IBAN): SI56 0205 9001 5898 096  BIC koda banke: LJBASI2X  

Naziv in naslov banke: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana  

 
Program :  
Petek 30.septembra 2016 
15:30 – 16:45 Sprejem tekmovalcev 
16:45 -  Tehnični pregled 
17:01 - Štart prvega tekmovalca 
 
Sobota 1. oktobra 2016 
07:30  - 09:30 – Verifikacija - Bled, Fetivalna dvorana , Cesta svobode 
09:40 – Tehnični pregled pred štartno cono 
10:01 - Štart prvega tekmovalca na Cesti Svobode – pred Festivalno dvorano Bled.  
13:01 – Ekonec prve etape 
16:01 – Bled – Prihod v cilj (prvega tekmovalca) 
18:01 – Welcome drink v hotelu KOMPAS 
19:00 – Podelitev priznanj in zaključek prireditev v hotelu KOMPAS 
Nedelja 2. oktobra 2016 
10:01 - Štart prvega tekmovalca 
12:30 – Podelitev nagrad KOMPAS GP Bled in skupno Slovenia Classic Marathon 2016 
  
Med prireditvjio je potrebno strogo obvezno upoštevati prometne predpise (ZVCP), razen na  
zaprtih posebnih odsekih.  Udeleženci prevzemajo  vso odgovornost  za poškodbe, ki jih 
povzročijo sami ali z vozilom, ki  ga uporabljajo med relijem.  Med vožnjo bodo potekale 
točnostne preizkušnje, in kontrola upoštevanja cestno prometnih predpisov. 
 
Predvidena trasa: - po dolini Radovne do Mojstrane (alternativno po stari cesti), Kranjska Gora, 
Vršič, Trenta, Tolmin, Petrovo Brdo, Bohinj, Pokljuka, Gorje, Bled. Zaključek pred Festivalno 
dvorano Bled 
 
Kontrolni karton  
Tekmovalci, ki bodo uspešno opravili verifikacijo in tehnični pregled, bodo pred startom prejeli 
kontrolni karton, ki ga predajo na cilju. Kontrolni karton je osnovni dokument tekmovanja, 
izguba ali popravljanje kartona ima za posledico diskvalifikacijo. 
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Postanki 
Čas pri posameznih preizkušnjah in postankih je vštet v etapo. 
 

POSEBNE PREIZKUŠNJE 
 

Časovna kontrola - ČK 
V kontrolni pas ČK vozilo zapele v času svojega uradnega prihoda na ČK in to iz prave smeri. 
Uradni čas kaže semafor na sodniški mizi v ČK in ta je edini veljaven.  
 
Prehodna kontrola – PK  
Voznik mora pri vsaki PK overiti svoj kontrolni list in takoj nadaljevati vožnjo. Pri prehodni 
kontoli je pomemben prihod iz določene smeri. 
 
Točnostna vožnja – TV 
Točnostna vožnja je vožnja na čas. Tekmovalec mora določeno razdaljo, ki lahko znaša samo 
nekaj metrov ali nekaj kilometrov, prevoziti v točno določenem času, ali z določeno povprečno 
hitrostjo. Čas starta si tekmovalec izračuna sam, razen v primeru elektronskega merjenja s 
fotocelico. Prezgodnji ali prepozni prihod v cilj se kaznuje. Tekmovalec se na trasi, razen višje 
sile, ne sme zaustaviti. Merilna mesta TV so označena v potni knjigi in priloženih shemah.  
 
Kontrolna točka ali Točnostno okno – KT 
Iz navedenega startnega časa posamezne posadke, predpisane povprečne hitrosti in razdalje 
med startom in mestom merjenja se izračuna potreben čas vstopa v kontrolno točko. Sodnik 
izmeri čase in izračunal odstopanje. Vsak odstop od teoretičnega časa ± 1 minuta se kaznuje s 
kazenskimi točkami.  
 
Spretnostna vožnja – SV 
Vozi se po priloženi skici. SV odpelje tekmovalec v zato predvidenem času. Pomoč vozniku od 
zunaj s strani sovoznika ali drugih ni dovoljena in se kaznuje z odvzemom točk ali diskvalifikacijo 
te SV. 
 
Kontrola hitrosti – KH (Speed control) 
Kontrola hitrosti bo potekala na cestah, ki so označene v potni knjigi, (v celotni dolžini 
označene proge). Potrebno je voziti po točno predpisani hitrosti. Natančnost se meri na 0,1 
km/h. Vozila morajo na tem delu proge voziti v medsebojni razdalji vsaj 25m eden za drugim. 
Prehitevanje je dovoljeno, če dohiti prepočasno vozilo. Oznaka začetka odseka KH je tabla z 
rdečo narisano uro, vozila se tu ne ustavljajo. KH se ne kontrolira 100 m od table začetka 
preizkušnje in v naseljih. 
 
Točnostna specialna preizkušnja – TSP 
Točnostna specialna preizkušnja je vožnja na čas. Tekmovalec prevozi točno določeno razdaljo 
v času, ki si ga sam določi. Nato mora prevoziti še enkrat isti razdaljo v času, ki si ga je sam 
določil v prvi vožnji. Odstopanje časa med prvo in drugo vožnjo pomeni kazenske točke. 
 
Vožnja 
Tekmovanje bo potekalo v razmerah rednega prometa, upoštevajoč Zakon o varnosti cestnega 
prometa. Prireditelj ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev, 
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vozil, kakor tudi ne za poškodbe ali škodo proti tretji osebi. Vsak udeleženec je dolžan poskrbeti 
za zavarovalno polico. 
S podpisom prijave se vsak udeleženec odpove možnosti sodnega preganjanja organizatorja in 
njegovih sodelavcev zaradi nesreč, poškodb, in materialne škode, ki bi nastala ob morebitni 
nesreči na tekmovanju. 
Vsak tekmovalec vozi na svojo odgovornost in je kazensko in materialno odgovoren za svoja 
dejanja. Parkirišča bodo varovana, vendar organizator ne prevzame nobene odgovornosti za 
vozilo in prtljago. 
Reklame sponzorjev na posameznih vozilih tekmovalcev so dovoljene le po predhodnem 
dogovoru z organizatorjem. 
 
Ocenjevanje 
Posamezni tekmovalci bodo razvrščeni glede na število kazenskih točk na posameznih 
preizkušnjah tekmovanja. Najboljši bo tisti, ki bo zbral najmanjše število kazenskih točk. Če je 
tekmovalec diskvalificiran ali se ne udeleži preizkušnje, dobi maksimalno število kazenskih točk.   
Med samim tekmovanje lahko direktor prireditve ali vodja tekmovalne komisije diskvalificirata 
posamezno posadko takoj, na licu mesta, če zato obstajajo utemeljeni razlogi. 
 
Protesti in pritožbe 
Morebitne pritožbe tekmovalcev je potrebno vročiti predstavniku prireditelja najpozneje 15 
minut po razglasitvi neuradnih rezultatov. Vlogi je potrebno priložiti 250 EUR kavcije, ki bo 
vrnjena v primeru utemeljene pritožbe. V primeru nepravilne pritožbe bo kavcija zadržana v 
korist stroškov organizacije tekmovanja. Komisijo za pritožbe sestavljajo: delegat zveze SVS, 
sodnik na preizkušnji za katero je bila podana pritožba, direktor prireditve, vodja sodnikov in 
tekmovalec. 
 
Točkovanje        kazenske točke 

neudeležba na posamezni etapi   5000 

nepravilen prehod prehodne kontrole PK ali kontrolne 
točke KT 

500 

odstopanje od predvidenega časa prihoda na ČK (±1 min) 100 

neudeležba na posamezni TV 5000 

neudeležba na posamezni SV 5000  

nepravilno ustavljanje na točnostni vožnji 1000 

odstopanje od predpisanega časa na KT (±1 min) 100 

odstopanje od predpisanega časa na TV (±1/100 sek) 1 

odstopanje od predpisanega časa na SV (±1/100 sek) 1 

odstopanje od predpisanega časa na TSP (±1/100 sek) 1 

odstopanje od predpisane hitrosti na KH (±1/10 km) 10 

prevrnjen stožec  100 

nepravilno prevožena garaža, slalom ali osmica 500 

napačna smer vožnje na SV 1000 

zaustavitev vozila 500 

zgrešena deska  500 

odstopanje od označbe ovire, širina pri garaži (1cm) 1 



 

 

Pravilnik  Slovenija Classic Marathon 2016, stran 6 

 
Nagrade 
 
Nagrade po razredih in skupno. Posebej za prvenstvo Zveze SVS, KCC in AACC 
Podeli se priznanja za posadke po posameznih razredih. V kolikor je v razredu najmanj 5 
tekmovalcev, se podeli priznanja prvim trem, sicer samo prvouvrščenemu. Če je tekmovalcev v 
razredu manj kot tri se jih razporedi v višji razred. Podeli se tudi posebno priznanje za 
najuspešnejši klub.  
 
Odpoved prireditve 
Organizator lahko odpove prireditev zaradi premajhnega števila prijavljenih ali neprimernih 
vremenskih pogojev za tekmovanje starodobnih vozil ( kot so sneg, poledica, močan naliv), do 3 
dni pred prireditvijo. V tem primeru, organizator vrne plačano prijavnino.  
 
 

Slovenija Classic Marathon 2016 
Codelli klub - Organizacijski odbor 


