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PRAVILNIK
AACC-winners 2018: Paolo Grava / Pierpaolo Puhali

Foto: Agentur Autosport [www.autosport.at]

AUSTRIA
SLOVENIA
ITALY

CROATIA

2019
ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE (AACC) je medjunarodno natjecanje za povijesne automobile koje se održava u Austriji, Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji.
Organizatori AACC natjecanja su:
1.C.A.R.Team Ferlach
AM OTK „Stari kotači“, Zagreb
Club dei Venti all’Ora, Trieste,
G.A.S. Club Gorizia,
Club Codelli, Ljubljana

AUT
CRO
ITA
ITA
SLO

PRAVILNIK
1.

NATJECANJA ZA PRVENSTVO AACC

• TRIESTE-OPICINA HISTORIC
• COLLI GORIZIANI HISTORIC
• FIZZERS-KARAWANKEN-CLASSIC
• CROATIA CLASSIC MARATHON
• SLOVENIJA CLASSIC MARATHON
• TAFRENT-CLASSIC-SPRINT

07.travanj 2019
28.travanj 2019
18.svibanj 2019
26.svibanj 2019
21.rujan 2019
28.rujan 2019

www.triesteopicinahistoric.com
www.gasclub.org
www.carteam-ferlach.at
www.starikotaci.hr
www.codelli.com
www.carteam-ferlach.at

Natjecanje se odvija kroz ispite točnosti (ravnomjernosti) prema sportskim propisima FIVA-e. Primjenjuju se Pravilnici i propisi svakog pojedinog natjecanja.

2.

3.

SUDJELOVANJE

Prvenstvo ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE (AACC) raspisano je samo za automobile.
Kao sudionik na jednom od gore navedenih natjecanja automatski ćete biti uvršteni u Prvenstvo AACC
2019. Zasebna prijava za AACC 2019 nije potrebna.

UVJETI ZA AUTOMOBILE - KLASE

Pravo sudjelovanja na Prvenstvu AACC imaju povijesni automobili do godine proizvodnje 1998 (vrijedi tvornička godina proizvodnje automobila ) tj. FIVA klase A-D (godina proizvodnje do 1945) do H
(do 31.12.1998.).
Poredak i bodovanje odredjuje se za sve klase zajedno, od klase A do klase H.
Teretna i vojna vozila nemaju pravo sudjelovanja na Prvenstvu.

4.

BODOVANJE

According to the results of each event , a ﬁnal classiﬁcation of all drivers will be calculated.
Odgovarajuće rezultatima svakog pojedinog natjecanja biti će izračunati konačni rezultati i poredak
za sve sudionike Prvenstva AACC . U obzir se uzimaju svi postignuti rezultati. Ne postoje rezultati
koji se brišu.
Za Prvenstvo AACC izradjuje se zasebni poredak za vozače i zasebni poredak za suvozače.
Dozvoljena je promjena automobila tj. promjena klase izmedju pojedinih natjecanja.
Dodatno se za svaki uspješni start i svaki prolazak kroz cilj na svakom od pojedinih natjecanja dodjeljuje po 10 bodova.
Dodjela bodova za ukupni poredak:
Bodovi za vozača / suvozača prema poretku u ukupnom poretku pojedinog natjecanja

1.
20
11.
10

2.
19
12.
9

3.
18
13.
8

Points given for total ranking
4.
5.
6.
7.
17
16
15
14
14.
15.
16.
17.
7
6
5
4

8.
13
18.
3

9.
12
19.
2

10.
11
20.
1

Postignuti bodovi zbrajaju se na slijedeći način:
• bodovi iz ukupnog poretka
• bodovi za start i cilj (po 10 bodova)
• bodovi za start i cilj zbrajaju se sa bodovima iz ukupnog poretka
Ako dva natjecatelja postignu isti broj bodova, bodovi natjecatelja sa starijim automobilom računaju
se kao bolji.

5
6

7

MJERNI INSTRUMENTI

Primjenjuju se Pravilnik svakog pojedinog natjecanja.

PRIGOVORI

• Prigovori na bodovanje-poredak Prvenstva AACC nisu dopušteni.
• Ispravci grešaka organizatora (npr. krivo napisana imena vozača/suvozača) mogu se ispraviti
samo unutar jednog tjedna nakon održanog natjecanja. Nakon tog roka za to ne postoji daljnja
mogućnost.

NAGRADE I PEHARI

Najbolje pozicionirani vozači tj. suvozači u završnom poretku osvajaju nagrade:
• 1. – 10. mjesto za vozače
klasa A-D do H (zajedno)
• 1. – 10. mjesto za suvozače
klasa A-D do H (zajedno)
• 1. – 3. mjesto za vozače
klasa A-D
Vozač/suvozač sa najvećim brojem osvojenih bodova je ukupni pobjednik, 2.mjesto, 3.mjesto….itd.
slijede odgovarajuće osvojenim bodovima.
Dodatno uz ukupni poredak, za vozače klase A-D (god.proizvodnje do 31.12.1945.) izrađuje se
zaseban poredak klase kao izvadak iz ukupnog poretka.
Na završnoj svečanosti dodjele nagrada za Prvenstvo ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE koja
će se održati 28.rujna 2019. SVI SUDIONICI Prvenstva AACC (vozači i suvozači) primiti će suvenire
i trofeje za uspomenu na sudjelovanju.
Završna svečanost proglašenja pobjednika održati će se u sklopu proglašenja pobjednika natjecanja
TAFRENT Classic Sprint u Villachu, Austrija.

DODATAK PRAVILNIKU
Ukoliko Direktor /-ica natjecanja nekog od AACC natjecanja ne može sudjelovati na svom vlastitom natjecanju, pripisati će mu se bodovi za start/cilj za to natjecanje samo ukoliko je sudjelovao na svim ostalim natjecanjima za Prvenstvo AACC i izostao samo na svom domicilnom natjecanju.

SUDJELUJTE I VI NA

