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1. Увод
1.1 Ауто спортско удружење „Сербон“, 11000 Београд, Грге Андријановића 12г организује
ауто трку на кружним стазама „Сербон 2020“.
1.2 Такмичење се организује 18-20. јуна 2020 године.
1.3 Такмичење се одржава у складу са одредбама за 2020 годину:
1.4 ФИА Међународног спортског правилника (ИСЦ), одговарајућих Додатака правилника
ФИА, Спортског правилника о ауто и картинг спорту САКСС, Додатка правилника ауто
трка на кружним стазама САКСС, Додатка правилника Куп САКСС Старовременских
возила, Додатака правилника САКСС, Техничким правилницима Додатак „Ј“ и „А“ и
овим Додатним правилником такмичења. Правилници ФИА могу се пронаћи на:
www.fia.coм
Правилници САКСС могу се пронаћи на: www.sakss.org.rs
1.5 Измене, допуне и/или промене овог Додатног правилника такмичења биће објављене
само као нумерисани и датирани Билтени.
1.6 Број одобрења САКСС: 91/14.05.2020. године
1.7 Карактеристике стазе
a. Такмичење се одвија на асфалној подлози.
b. Стаза се налази на Војном аутодрому „Берановац“ на путу Краљево - Врњачка Бања.
c. Назив стазе:
Берановац
d. Дужина стазе:
5.250 метара
e. Ширина стазе:
7-8 метара
f. Смер вожње:
леви круг
g. Пропусна моћ:
32 возила
1.8 Карактеристике такмичења
1.9 Тренинг:
a. Број вожњи званичног тренинга: две у трајању 15 минута
b. Сваки возач мора да стартује на тренингу, како би му било дозвољено да стартује на
трци.
1.10 Трка:
1.11 Број вожњи трка:једна
a. Дужина трке за Национални шампионат Србије и Међународно зонско првенство
Србије износи 63.000 метара (12 кругова).арактеристике стазе.
b. Дужина трке за Куп САСС старовременских возила износи 52.500 метара (10
кругова).
1.12 Максималан број учесника: 100
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2. Организација
2.1 Такмичење се бодује за:
a. Национални шампионат ауто трка на кружним стазама Србије,
b. Међународно зонско првенство ауто трка на кружним стазама Србије
c. Куп САКСС старовременских возила
2.2 Организациони одбор
Председник:
Заменик председника:
Чланови:

Предраг Терзић
Небојша Симовић
Новак Недић
Дејан Стојић
Милун Тодоровић
Бобан Ђуровић
Игњат Ракетић
Небојша Барловац
Виолета Симовић
Небојша Стојановић
Станиша Лазарац

Због изузетног доприноса за реализацију трке "СЕРБОН 2020" за почасног члана
именује се Александар Вулин, Министар Одрбане у Влади Републике Србије
2.3 Званична лица такмичења:
САКСС Посматрач:
Спортска комисија:
Председник:
Члан:
Члан:
Технички комесар:
Секретар Спортске комисије:
Директор такмичења:
Заменик директора такмичења:
Помоћник директора за безбедност:
Помоћник директора за суђење:
Руководилац верификације:
Руководилац техничке комисије:
Члан техничке комисије:
Члан техничке комисије:
Руководилац сервисног паркишта:
Руководилац затвореног паркишта:
Стартер:
Особа за односе са возачима:
Особа за односе са медијима:

Александар Тошић

Радивоје Вуковић
Зоран Чекановић
Горан Ратковић
Милан Новаковић
Матеја Пијевић
Вукашин Томић
БОБ
Вељко Аџић
Ненад Буневић
Биљана Станојевић
Драган Зиндовић
БОБ
БОБ
Драган Звекић
Милан Звекић
Ненад Буневић
Стефан Стојановић
Чедомир Бркић
Виолета Симовић
Мерење времена и обрада резултата: Мото савез Србије

2.4 Организатор такмичења
Ауто спортско удружење „Сербон“
Београд, Грге Андријановића 12г
Телефон: +381 64 000 20 10, Е-маил: asu.serbon@gmail.com
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2.5 Адреса секретаријата такмичења
До 18. јуна 2020 године од 08.00 до 16:00 часова:
Ауто спортско удружење „Сербон“ , Београд, Грге Андријановића 12г
Телефон: +381 64 000 20 10
18. јуна 2020 године од 16.00 до 20:00 часова,
19. јуна 2020 године од 6.00 до 20:00 часова и
20. јуна 2020 године од 9.00 до 20:00 часова:
Војни аутодром Берановац Телефон: +381 64 000 20 10
2.6 Службене огласне табле:
Локација: од 18.-20. јуна 2020: Војни аутодром Берановац - Сервисно паркиште

3. Програм
ЧЕТВРТАК 18. јун 2020.
16:00 - 19:00
16:10 - 19:10

Верификација
Технички пријем

ПЕТАК, 19. јун 2020.
07:00 - 10:20
07:10 - 10:30
11:00
11:30
11:50
11:55
12:15

Верификација
Технички пријем
Објава Листе примљених возача
1. Седница Спортске комисије
Објава Стартне листе за тренинг
Састанак са возачима
Старт 1. Тренинг

НЕДЕЉА, 20. јун 2020
11:45
12:15

Свечано отварање такмичења
Старт 1. трке

3.1 Локације такмичења:
Верификација:
Код стартно циљне линије Војног аутодрома Берановац.
Технички пријем:
Код стартно циљне линије Војног аутодрома Берановац.
Седнице Спортске комисије:
Код стартно циљне линије Војног аутодрома Берановац.
Сервисно паркиште:
Војни аутодром Берановац
Затворено паркиште:
Војни аутодром Берановац
Проглашење резултата и подела награда:
Код стартно циљне линије Војног аутодрома Берановац

4. Услови за возаче и возила
4.1 Пријава:
Образац за пријаву може се добити директно од Организатора или са WEB странице:
www.sakss.org.rs.

5

Пријава, датирана и потписана од стране возача (само један возач по једној пријави) и
потписана и оверена од клуба, биће прихваћена само ако је плаћена уписнина. По самој
чињеници потписивања пријаве, клуб и сви чланови његовог тима пристају да буду
обавезани свим прописима на основу којих се организује такмичење.
Непотпуне, нејасне, не оверене пријаве неће бити прихваћене.
4.2 Уписнина:
Уписнине су у динарском износу за Национални шампионат Србије и Међународно
зонско првенство Србије:
Рок
Петак, 12.јун 2020
до верификације

7.000,00
10.500,00

Кл. 1
јуниори
3.500,00
5.000,00

Петак, 12.јун 2020
до верификације

Класа 6
12.000,00
18.000,00

Класа 7
14.000,00
21.000,00

Уписнина за Куп:
Рок
Петак, 12.јун 2020
до верификације

Класа 1

Класа 1
3.500,00
7.000,00

Класа 2
3.500,00
7.000,00

Класа 2

Класа 8
14.000,00
21.000,00

8.500,00
12.500,00

Класа 3
9.000,00
13.500,00

Класа 4
10.000,00
15.000,00

Класа 5
12.000,00
18.000,00

Класа 9
Класа 10
Класа 11
14.000,00
16.000,00
18.000,00
21.000,00
24.000,00
27.000,00

Класа 3
7.000,00
14.000,00

4.3 Рачун организатора за уплату уписнина
Ауто спортскo удружење „Сербон “
Београд, Грге Андријановића 12г
Рачун: 325-9500600048962-22
4.4 Услови за возаче
Право учешћа на такмичењу имају возачи који поседују, а верификују приликом
верификације:
лиценцу најмање ранга Б за класе I, II, III, IV, V, VI и Куп, важећу за текућу годину за
дисциплину ауто трке на кружним стазама,
лиценцу ранга А за класе VII, VIII, IX, X и XI важећу за текућу годину за дисциплину
ауто трке на кружним стазама,
Лекарско уверење не старијe од шест месеци од датума издавања
Полису осигурања живота за учешће на такмичењу са најмањим износом од
200.000,00 динара у случају смрти и 400.000,00 динара у случају трајног инвалидитета.
Жене возачи морају да потпишу изјаву којом потврђују да нису гравидне за време
такмичења.
Возач са лиценцом иностраног Националног савеза, мора да поседује и сагласност
свог АСН-а за наступ на такмичењу.
Обавезна је употреба хомологованих кацига, такмичарских комбинезона, доњег веша,
чарапа, поткапе, заштитних рукавица, спортских возачких патика и сигурносних појасева,
сходно Додатку "А". Опрема мора бити хомологарана по ФИА стандардима за ауто спорт.
Препорука је коришћење ХАНС система.
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4.5 Услови за возила
а. Национални шампионат Србије и Међународно зонско првенство СрбијеНа
такмичењу се могу пријавити возила која су припремљена у сагласности са
Хомологацијом и прописима Додатка "Ј" и "А", према радној запремини мотора:

Поред возила са важећом Хомоголацијом, могу учествовати и возила групе N икојима
је истекла Хомологација, по последњој важећој Хомологацији. 4.5.2 Возач може
наступати у две класе из различитих дивизија.
б. Куп САКСС старовренских возила
У купу могу учествовати возила минималне старости 30 година. Класе:
Класа
1
2
3

Запремина мотора
До 924 кубика ccm
Преко 924 до 1110 ccm
Преко 1100 ccm

4.6 Дозвољено је учешће возилима:
a. Класа 1
возилима припремљеним по правилима Додатка „А“ за Куп - Фића до 924 ccm или
возилима са истеклом хомологацијом или возилима која имају Техничку књижицу
историјског возила (HTP – HISTORICAL TECHNICAL PASSPORT).
b. Класа 2
возилима припремљеним по правилима Додатка „А“ за Куп - Фића до 1100 ccm или
возилима са истеклом хомологацијом или возилима која имају Техничку књижицу
историјског возила (HTP – HISTORICAL TECHNICAL PASSPORT).
c. Класа 3
возилима са истеклом хомологацијом или возилима која имају Техничку књижицу
историјског возила (HTP – HISTORICAL TECHNICAL PASSPORT).

5. Верификација и технички пријем
5.1 Верификација
На верификацији се сви возачи морају појавити лично. Верификација возача ће се
обављати према програму такмичења.
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Не придржавање распореда или кашњење до 15 минута кажњава се новчаном казном
3.000.00 динара. Казну морају платити организатору најкасније до почетка прве седнице
Спортске комисије, у супротном неће бити примљени на такмичење.
Спортска комисија може одлучити да дозволи да се изврши верификација возачу који
касни више од 15 минута а до 60 минута. Возач мора доказати да је његов касни долазак
био због више силе.
5.2 Технички пријем
Довожењем возила на технички пријем сматра се као изјава о усаглашености. Технички
пријем возила ће се обављати према програму такмичења. Не придржавање распореда или
кашњење до 15 минута кажњава се новчаном казном 3.000.00 динара. Казна се мора
платити организатору најкасније до почетка прве седнице Спортске комисије, у
супротном неће бити примљени на такмичење.
Спортска комисија може одлучити да дозволи да се изврши технички пријем и возило
прегледа возачу који касни више од 15 минута а до 60 минута. Возач мора доказати да је
његов касни долазак био због више силе.
Возила на технички пријем долазе са постављеним стартним бројевима, налепницама
спонзора организатора и Савеза и осталим прописаним ознакама и потпуно припремљена
за такмичење.
Приликом техничког пријема, возач је дужан да Техничкој комисији организатора стави
на увид Хомологациони лист (ако је применљиво), Техничку књигу возила и остала
прописана документа за возило (у противном возилу неће бити примљена на такмичење)
и сигурносну опрему, на основу којих ће се вршити контрола.
5.3 Програм за верификацију и технички пријем
ЧЕТВРТАК 18. јун 2020.
16:00 - 19:00
16:10 - 19:10
ПЕТАК 19. јун 2020.
Верификација
07:00 - 08:00
08:01 - 09:00
09:01 - 10:00
10:01 - 10:20
Технички пријем
07:10 - 08:10
08:11 - 09:10
09:11 - 10:10
10:11 - 10:30

Верификација
Технички пријем

за све класе
за све класе

класа I и Куп
класа II
класа III, IV, V и VI
класа VII, VIII, IX , X и XI
класа I и Куп
класа II
класа III, IV, V и VI
класа VII, VIII, IX , X и XI

6. Стртни бројеви и рекламе
6.1 Сваки учесник на такмичењу мора имати стартни број. Возачи су дужни да сами обезбеде
бројеве.
6.2 Возач који се појави без стартног броја, исти ће добити од Организатора,који плаћа
5.000,00 дин.
Возачи морају на возилима носити и рекламе, а чије димензије су:
на предњем поклопцу мотора једна налепница максималне димензије 450 цм2, са обе
стране возила по једна налепница максималне димензије 450 цм2.
8

У случају да возач одбије да носи те рекламе, дужан је да уплати 35.000,00 динара, на
верификацији.

7. Обавезе учесника
7.1 Састанак са возачима

7.2 Састанак са возачама ће се обавити пре почетка тренинга у Сервисном паркишту.
7.3 Присуствовање је обавезно у тркачким комбинезонима који морају бити обучени комплет
(не само до појаса) у супротном возач ће бити кажњен новачано у износу од 5.000,00
динара.
7.4 У случају кашњена и недоласка, возач ће бити кажњен са 5.000,00 динара.

8. Екологија
8.1 Обавезују се возачи да користе у Сервисном паркишту одговарајуће простирке испод
својих возила минималних димензија 3x4 м, а квалитет мора бити такав да иста не
пропушта мазива и друге течности које се користе за подмазивање и хлађење (осим воде).
8.2 За недостатак простирке биће изречена казна 10.000,00 динара.
8.3 За свако прљање простора у којем се врши сервисирање возила, биће изречена казна

10.000,00 динара.

9. Бодовање, награде, подела награда
9.1 Систем бодовања
За пласман у класама и Купу, возачима се додељују бодови према табели:
Место
бодови

1
25

2
18

3
15

4
12

5
10

6
8

7
6

8
4

9
2

10
1

9.2 Да би се бодовао пласман у класи за Национални шампионат Србије и Купу САКСС
потребно је да на трци стартује 3 (три) возача. Уколико стартује мање возача они ће се
бодовати са 50% предвиђених бодова.
9.3 Да би се бодовао пласман у класи за Међународно зонско првенство Србије, потребно је
да на трци стартује 3 (три) возача од којих 1 (један) возач са лиценцом другог
Националног савеза. Уколико стартује 2 (два) возача од којих 1 (један) возач са лиценцом
другог Националног савеза возачи ће се бодовати са 50% предвиђених бодова.
9.4 Награде
a. За Национални шампионат Србије, Међународно зонско првенство Србије и Купу
САКСС, возачима ће се доделити награде (пехари) за освојено прво, друго и треће
место према оствареном пласману у класама.
b. Екипама спонзора-тимова и клубова ће се доделити награде (пехари) за освојено прво,
друго и треће место, само за Национални шампионат Србије.
c. Возачу у Јуниорском првенству Србије ће се доделити награда (пехар) победнику,
уколико је стартовало најмање три возача.
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Прилог 1. Скица стазе
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