
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATNI PRAVILNIK 
 

1. Mednarodni ECO Rally Soča Valley 
 

14. Maj 2022, Kanal - Tolmin, Slovenija 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Organizator: 

 
 
 
 

Športno društvo RR Tmin 
Na logu 19c, 
5220 Tolmin, 

Slovenia 
 



 

1. PROGRAM - POMEMBNE INFORMACIJE 
  
Objava Pravilnika: 15.04.2022  
 
Prijave, pričetek: 16.04.2022, 00:00  
 
Prijave, zaključek: 08.05.2022, 24:00  
 
Novinarska konferenca: Sreda, 11.5.2022 18:00,  
 
Objava seznama udeležencev: 11.05.2022 20:00, https://www.rrtmin.si/dokumenti-eco/ 
Uradne oglasne deske v fizični obliki ne bo. Vsi dokumenti bodo na voljo na virtualni oglasni 
deski.  
 
Administrativni in tehnični pregledi: Sobota 14.5.2022 07:00 – 09:30, Na logu, Tolmin, Slovenija, 
GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E 
 
1. seja žirije: Sobota 14.05.2022, 09:45, Na logu, Tolmin, Slovenija,  
GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E  
 
Sestanek z vozniki: Sobota 14.05.2022 , 10:00, Na logu, Tolmin, Slovenija,  
GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E  
 
Štart prvega vozila: Sobota 14.5.2022 11:30, OŠ Kanal, Kanal, Slovenija,  
GPS: 46° 05' 21.4'' N 13° 38' 10.0'' E  
 
Objava začasnih rezultatov po 1. DELU: Sobota, 14.05.2022 13:45, 
https://www.rrtmin.si/dokumenti-eco/ 
 
Objava štartne liste za 2. DEL: Sobota, 14.05. 2022 14:00, 
https://www.rrtmin.si/dokumenti-eco/  
 
Štart prvega vozila na 2. del: Sobota 14.5.2022 16:00, Na logu, Tolmin  
GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E  
 
Cilj prvega vozila: Sobota 14.05.2022 18:00, Na logu, Tolmin,   
GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E  
 
Objava začasnih končnih rezultatov: Sobota 14.05.2022, 18:30, 
https://www.rrtmin.si/dokumenti-eco/ 
 
Podelitev nagrad: Sobota 14.05.2022, 20:00, Na logu, Tolmin,   
GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E  
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2. ORGANIZATOR  
Podatki o organizatorju:  
Ime: Športno društvo RRTmin  
Naslov: Na logu 19c, 5220 Tolmin, Slovenija  
Kontakt: Aljoša Gregorič (SVN) + 386 (0)40 220 161  
Organizacijski odbor:  

Predsednik: Aljoša Gregorič 

Člani: Ivica Maksimović, Matjaž Rejc, Jernej Kenda, Jure Kenda, Srečko Kanalec, Dejan Mašera  
Ostale informacije:  
Spletna stran: www.rrtmin.si  
Telefon, e-mail:  
Gsm: + 386 (0)40 220 161 
info@rrtmin.si 
  
OPOMBA: Obrazec za prijavo je treba poslati na naslov organizatorja po navadni pošti ali na e-
poštni naslov mailto:prijava@rrtmin.si v predpisanem roku, navedenem v programu.  
 
3. URADNE OSEBE  
a.  Predsednik žirije: Andrej Orel 
     član: TBA 
     član: Kaja Zavodnik 
b. Direktor relija:  Ferdinand POBERŽNIK  +386 (0)41 644 788  
c. Opazovalec AŠ 2005: Andrej Orel 
d. Sekretar žirije:  Barbara POBERŽNIK  +386 (0)40 379 433  
e. Sekretar relija:  Matjaž Rejc 
f.  Vodja verifikacije: Barbara POBERŽNIK  +386 (0)40 379 433 
g. Tehnični komisar: Miha Kosec 
h. Oseba odgovorna za stike z vozniki - CRO: Marko Štimnikar 
i.  Časomerilstvo:  Sucundino Suarez Infiesta (ESP), Anube sport; 
    Omikron plus, Marko Kos 
j.  Izračun porabe: Patrik Kobal, Iztok Kodelja  
 
4. TEKMOVANJA 
• Mednarodni E-Rally Regularity Pokal - skupno 
• AŠ 2005 (SVN) E-Rally Regularity Pokal - skupno 
 
5. VOZILA, KI LAHKO SODELUJEJO 

Vozila morajo biti skladna s 2022 Tehničnimi predpisi FIA E-Rally Regularity 
(elelektrična  vozila) in 2022 Tehničnimi predpisi za hibridna električna vozila ( Grupa 1 
hibridna električna vozila in Grupa 2 priključna hibridna električna vozila  ) 
 
6. SPLOŠNI POGOJI 
6.1. Dogodek bo organiziran v skladu z: 

• Mednarodnim športnim kodeksom FIA in njegovimi dodatki; 
• športni predpis 2022 FIA E-Rally Regularity; 
• veljavnimi predpisi nacionalne zveze; 
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• in pričujočim dodatnim pravilnikom. 
Organizator bo poskrbel, da bo prireditev v skladu z vsemi zgoraj navedenimi pravili in predpisi 
ter da je dogodek prejel vsa potrebna dovoljenja. 
6.2 Zavarovanje 
Organizator je sklenil zavarovanje, ki krije naslednja tveganja: TBA 
 
7. ITINERAR IN RAZPORED 
V tem odstavku organizator predstavi osnovne podatke o načrtovanju prireditve in zagotovi vse 
pomembne informacije o različnih delih relija : 
1. del: 64,85 km  +  etapa 0  18,43 km 
2. del: 73,97 km 
Dolžina celotnega relija: 157,25 km   - etapa 0   je 138,82 km tekmovalni del 
 
- Splošna navedba različnih krajev, kot so vasi in druge znamenitosti ob poti: Tolmin, Kanal, 
Deskle, Anhovo, Kambreško, Ročinj, Avče, Levpa, Kal nad Kanalom, Kanalski Lom, Tolminski Lom, 
Mosta na Soči, Ponikve, Pečine, Šentviška gora, Grahovo ob Bači, Kneža, Ljubinj, Tolmin, 
Zatolmin, Dolje, Gabrje, Kamno, Tolmin. 
 
- Število etap, kakor tudi dolžina vsake posamezne točnostne preizkušnje : 
1. del: 3 točnostne preizkušnje 
• TP1 22,992 km 
• TP2 5,651 km 
• TP3 13,007 km 
Skupaj TP 41,650 km  
 
2. del: 4 točnostne preizkušnje 
• TP4 10,850 km 
• TP5 15,933 km 
• TP6 8,779 km 
• TP7 7,517 km 
Skupaj TP 43,079 km 
 
Skupaj TP 84,729 km 
(Glej DODATEK 2) 
 
Polnjenje vozil (charging ) in zaprt parkirni prostor (parc ferme) bodo na istem mestu: 
-  Na logu, Tolmin, Slovenija, GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E,  
na voljo 14.05.2022, sobota od 07:00 do 10:15; od 13:45 do 16:00 in od 18:00 do 20:00.  
 
8. POTEK TEKMOVANJA 
8.1. 
1. mednarodni. Eco Rally Soča Valley je točnostni E-rally, ki je v skladu z veljavnimi predpisi za 
leto 2022. Vsak tekmovalec bo zbiral kazenske točke iz TP (točnostnih preizkusov) in kazenskih 
točk iz etap, ki povezuje odseke (kazni časovne kontrole), v skladu s tem Dodatnim pravilnikom in 
Bilteni, ki se lahko izdajo pozneje. 
 
 



 

8.2. Start, cilj, rezultati 
8.2.1. Start tekmovanja bo na Gradnikovi ulici pred Osnovno šolo Kanal, Kanal, Slovenija, 
14.5.2022 – sobota. Prvo vozilo bo startalo ob 11:00 uri. 
Po končani prvem delu bodo vozila ostala v zaprtem parkirnem prostoru (Parc  Fermé) v katerem 
se bodo polnila 2 uri (recharging). Po prihodu v cilj bodo prav tako obvezno ostala v zaprtem 
parkirnem prostoru do razpustitve. 
Tekmovalna vozila startajo po zaporednih številkah v enominutnih intervalih 
 
8.2.2. Prvi del bo sestavljen iz 3 točnostnih preizkušenj in ter enega polnjenja po koncu 1. dela. 
Začne se v soboto, 14. maja 2022 ob 10:15 iz Tolmina (etapa 0) in štartom ob 11:00 pred 
osnovno šolo V Kanalu, v skupni dolžini 83,28 km. 
Drugi del bo sestavljen iz 4 točnostnih preizkušenj. Začne se v soboto, 14. maja 2022 ob 16:00 v 
skupni dolžini 73,97 km. 
Celoten itinerar je v Dodatku 2, ki je dodatek k temu pravilniku. 
 
9. POLNJENJE (BEV/PHEV) 
Organizator bo uredil električno energijo za polnjeje avtomobilov: 
Polnilne točke: Na logu, Tolmin, Slovenija, GPS: 46° 10' 57.684'' N 13° 43' 31.152'' E  
• Napajalna napetost / amperaža: 230 / 16A 
• Vrsta vtičnic: IEC 309 / Industrijska vtičnica 16A, Schuko 16A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. INDEKS PORABE ENERGIJE 
Poraba energije se meri le električnim vozilom tekom cele prireditve. 
 
11. PRIJAVA IN PRISTOJBINE 
Znesek prijavnine je določen za vsako posadko, ki je sestavljena iz dveh oseb (voznika in 
sovoznika ali voznika in navigatorja): 
a) Z obveznim oglaševanjem, ki ga predlaga organizator: 150 € 
b) Brez obveznega oglaševanja, ki ga predlaga organizator: 300 € 
Organizator bo udeležencem zagotovil gradivo in storitve, kot je navedeno v čl. 11 in v športnih 
predpisih FIA E-Rally Regularity Cup. 
 
11.1 Vračilo prijavnine 
Prijavnina bo v celoti povrnjena: 
- Če prijava ni sprejeta. 
- Če je dogodek preklican. 



 

 
11.2 Dokumenti za posadko 
Posadko sestavlja en voznik in en sovoznik ali en voznik in en navigator. 
Oba morata imeti naslednje dokumente: 
- Veljavno vozniško dovoljenje glede na prijavljeno vozilo (ne velja samo za navigatorje) 
- kakršnokoli FIA licenco, ki jo izda ASN 
- licenco FIA, razred D (ali enakovredno Z1), pridobljeno za tekmovanje in veljavno za čas trajanja 
relija, ki jo bo izdal ASN tekmovalca ali ASN organizatorja (s pisnim dovoljenjem tekmovalčevega 
ASN), in predloženo organizatorju najkasneje med administrativnimi pregledi. Zanj se plača 
pristojbina 30 €. (licenca Z1 in zavarovanje za 1 dan na osebo) 
- dokument vozila, ki dovoljuje vožnjo na javnih cestah. 
- dokument o vozilu , ki ga zahtevajo tehnični predpisi FIA E-Rally Regularity Pokal 
- veljavno zavarovalno polico 
- Zavarovalna polica ne sme izključevati kakršnega koli tekmovalna z vozilom ,na primer –rally, 
hitrostne dirke, ali morda izrecno vključuje e-rally točnostno tekmovanje. 
Če je navedena katerakoli od zgoraj naštetih izključitev, mora organizator poskrbeti zavarovalno 
polico, ki pokrije to izpostavljenost tekmovalcev. 
 
11.3. Prijavnica 
Vsaka oseba ali pravna oseba, ki želi sodelovati na prireditvi, mora Organizatorju dogodka 
predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano prijavnico (glej Dodatek 1 oziroma spletno stran), 
skupaj z vsemi drugimi zahtevanimi dokumenti, fotografijami itd. pred ponedeljkom, 09.05.2022. 
 
11. 4. Število prijav 
Število prijav je omejeno na 20 vozil. 
Vse prejete prijave nad kvoto, bodo na rezervni listi. 
 
11.5. Minimalno število tekmovalnih avtomobilov je 5. 
 
12. OGLAŠEVANJE 
12.1. Uradni pokrovitelj 
Organizacijo prireditve podpirajo podjetja, katerih logotipi morajo biti obvezno natisnjeni na 
tekmovalnih številkah in na katerem koli drugem promocijskem gradivu, namenjenem za vozila.  
 
12.2. Organizator bo udeležencem zagotovili različne materiale in storitve: 
- Potna knjiga; 
- tekmovalne številke; 
- akreditacije posadke; 
- predlagano oglaševalsko gradivo; 
- vabila na kosilo ter na pogostitev po tekmovanju in podelitev nagrad; 
 
13. GENERALNA RAZVRSTITEV  MEDNARODNEGA E-RALLY REGULARITY  IN ENERGY 
CONSUMPTION  - NAGRADE 
 
13.1 Razvrstitve 
Za dodelitev vrstnega reda mednarodnega E-Rally Regularity (točnost - T) in energy consumption 
(porabe - P) le za električna vozila bodo izdelani rezultati: 



 

- točnostnih preizkušenj in etapnih kazni – kategorija T; P; TP. 
- poraba energije – kategorija P – le za električna vozila; 
- končna razvrstitev - vozniki, so-vozniki in proizvajalci – T; P; TP. 
 
Ostale razvrstitve: 
AŠ 2005 E-Rally Regularity Pokal (glej čl. 13.1 zgoraj) 
 
13.2. Pokali 
Za končne razvrstitve (glej točko 4.), kot so navedene v čl. 13.1 zgoraj, se pokali podelijo trem 
prvim tekmovalcem (voznik in sovoznik) v tekmovanju v točnosti – T in tekmovanju v porabi 
energije – TP  - skupno. 
 
Organizator lahko podeli tudi dodatne pokale ali nagrade za posadke v katerih so le ženske. 
 
14. PROTESTI / PRITOŽBE 
 
Višina protestne takse znaša 300 €. 
Protesti na neuradne rezultate tekmovanja morajo biti vloženi v pisni obliki v skladu s predpisi, 
določenimi v ISC, direktorju relija v roku 30 minut od trenutka njihove objave na uradni oglasni 
deski. Po poteku tega obdobja postanejo neuradni rezultati dokončni. 
Vsak protest je upravičen, da ga žirija tekmovanja preveri le, če je priložena zgoraj omenjena 
protestna taksa, ki ni povrnjena, če protest ne bo potrjen. 
Vsi protesti in / ali pritožbe morajo biti vloženi v skladu s členoma 13 in 15 pravilnika. 
Za nacionalno pritožbeno sodišče je pristojbina 600 - 1.200 € 
 
15. UPORABA IN RAZLAGA PREDPISOV 
V primeru spora glede razlage predpisov bo veljalo slovensko besedilo. 
 
DODATKI 
Dodatek 1 - Prijavnica 
Dodatek 2 – Itinerar in časovnica 
 
 
Predsednik organizacijskega odbora:   Direktor rallya: 
 
Aljoša Gregorič      Ferdo Poberžnik 
 
 
 
 
 
Dodatni pravilnik potrjen: 
 
Zveza za avtošport Slovenije AŠ 2005:    1.1.8/1-AZ/MK-03/22 
 
Ljubljana,  14.04.2022 


