VABILO na srečanje starodobnih vozil »PO POTEH POŽARA NA KRASU 2022
PRIREDITELJ:
AMD TOLMIN, sekcija starodobnih vozil AVTO KARETA, Ulica Padlih borcev 1/D, 5220 TOLMIN
POTEK PRIREDITVE: Prireditev je enodnevno. Sestavljena je iz treh etap turistične vožnje, za
tekmovalce še iz spretnostne in točnostne vožnje, ter skrite kontrole, kjer se preverja upoštevanje
CPP. Predviden čas za prevoženo pot je 3-4 ure. Ceste so asfaltirane in ustrezno označene.
PRAVILA: Strogo po CPP in skladno s pravili organizatorja. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost,
organizator ne prevzema nikakršne krivde ali odgovornosti za morebitne poškodbe udeležencev,
vozil, kakor tudi ne za povzročitev škode ali poškodbe povzročene tretjim osebam.
Vozilo mora biti registrirana in ustrezno opremljena, voznik mora posedovati ustrezne veljavne
listine (zavarovanje, vozniško dovoljenje…). Udeleženci s prijavo na priredite potrjujejo, da so z
vsemi navedbami seznanjeni in da dovoljujejo obdelavo in javno objavo rezultatov, imen, priimkov
uvrščenih v tekmovalnem delu ter javno objavo fotografij ter se odpovedujejo kakršnim koli
odškodninskim zahtevkom do organizatorja.
PRIJAVE: na prireditev se lahko prijavijo vsi domači ali tuji ljubitelji starodobnih vozil. Organizator
sprejema prijave do vključno 05.10.2022. Prijavnico je možno oddati po pošti na naslov društva ali
po e-pošti na naslov: amd.tolmin@gmail.com ali sportnakomisija@zveza-svs.si .
Za veljavno prijavo na prireditev mora udeleženec posredovati ustrezno izpolnjeno prijavnico, ki je v
nadaljevanju tega dopisa in poravnati obveznosti kotizacije na TRR društva:
SI56 0475 3000 0126 295, odprt pri Nova KBM. Za veljavno prijavo se šteje samo tiste, za katere
bo kotizacija prispela na TRR društva do vključno 06.10.2022!
Na dan prireditve NE bo mogoča prijava, ker organizator ne bo razpolagal z blagajno.
Zaradi organizacijskih in logističnih omejitev prireditve je maksimalno število prijav omejeno na 50.
Prijave bodo potekale po vrstnem redu prejema prijavnice in plačila na TRR društva po sistemu »prvi
prideš, prvi melješ«.
KOTIZACIJA: Kotizacija za voznika/lastnika vozila znaša 30€, za sovoznike in ostale sopotnike pa
25€. Prijavljeni udeleženci prejmejo bone za gostinske in morebitne ostale storitve.
Kotizacija vključuje: organizacijo prireditve in tekmovanja, jutranjo pogostitev ter kosilo, na
turistični kmetiji Leban v Lipi, pokale za prva tri mesta v določenih tekmovalnih kategorijah ter
spominek za vse voznike/lastnike vozil.
VSI UDELEŽENCI, KI SE NE BODO PRAVOČASNO PRIJAVILI, SE BODO RAVNO TAKO LAHKO
UDELEŽILI PRIREDITVE IN TURISTIČNE VOŽNJE, VENDAR JIM ORGANIZATOR NE ZAGOTAVLJA
GOSTINJSKIH STORITEV, TEKMOVANJA, SPOMINKA IN PODOBNO.
Ura cca
8.00
11.01
13.00
14:00

kraj
GAS Vrtojba
Cerje
Kostanjevica
Lipa

opis

km

Zbor, vpis, kava, SVS tekma…START 1. etape ob 10:31
Postanek…START 2. etape ob 12:00
Postanek…START 3. etape ob 14:00
kosilo in podelitev nagrad od 14:15 do 17:00

0
14,3
33,3
5,2

Skupaj km:

52,8

PRIJAVNICA
na srečanje starodobnih vozil »PO POTEH POŽARA NA KRASU 2022, ki bo 09.10.22:

-

ime in priimek voznika: ______________________________
ime in priimek sovoznika: _____________________________
društvo:___________________________________________
znamka in tip vozila:_________________________________
letnik izdelave vozila:_________________________________
kontakt (tel. e-mail):_________________________________
podpis:____________________________________________
AMD TOLMIN, sekcija starodobnih vozil AVTO KARETA, Ulica Padlih borcev 1/d Tolmin,

INFO: Aleks Simčič, tel: 040/66 55 11

