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TEMELJNE ODREDBE: 
 

Članak 1. 
 
Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (u daljnjem tekstu: Nositelj) kao 
organizacijski i upravni nositelj HAKS Administrativne regije Sjever, temeljem odluke Upravnog 
odbora HAKS–a o raspisivanju regionalnih prvenstava, a sukladno odredbama Okvirnog pravilnika 
za Regionalno Prvenstvo Republike Hrvatske, raspisuje Prvenstvo Regije Sjever u auto i karting 
športovima.  
 
ŠPORTSKE GRANE I DISCIPLINE REGIJE SJEVER : 
A. Autošportovi: 
- A02 BRDSKE AUTO UTRKE 
- A03 AUTO RALLY  
- A04 AUTOCROSS 
- A05 CROSSCOUNTRY (OFF ROAD) 
- A07 OCJENSKO SPRETNOSNE VOŽNJE 
- A07/1 POVIJESNA (OLDTIMER) VOZILA 
- A09  AUTO SLALOM 
- A10 UTRKE UBRZANJA 
- A11 KRONOMETAR VOŽNJE 
B. Karting šport 
- Klase se raspisuju Dodatkom za svaku natjecateljsku sezonu. 
     

Članak 2. 
 
Rukovoñenje 
Nositelj je od HAKS-a ovlašten kao nadležan za sve radnje vezane uz rad HAKS Administrativne 
regije Sjever, što uključuje predlaganje, provoñenje, financijsko poslovanje, administrativne i sve 
ostale materijalno-tehničke poslove neophodne za funkcioniranje regije i prvenstva. 
 

Administrativno-tehničku potporu i operativno voñenje prvenstva Regije Sjever realizira tajništvo 
i stručna tijela ZAS-a. 
 

Koordinacija 
Koordinacija je savjetodavno tijelo koje utvrñuje politiku razvoja auto sporta Regije Sjever, te 
predlaže mjere za provoñenje utvrñenog programa. 
 

Nadležna tijela županijskih saveza odnosno Klubova s područja HAKS Administrativne Regije 
Sjever, predlažu svoje predstavnike u Koordinaciju Prvenstva Regije Sjever i to: po dva (2) 
predstavnika Grada Zagreba i županijskih saveza i po jedan (1) predstavnik klubova sa područja 
županije na kojima nije ustrojen automobilistički savez.  
 

Športska komisija 
Športska komisija Regije Sjever, je stručno tijelo, nadležno za predlaganje i provoñenje športskih 
pravila prema kojima se odvijaju natjecanja u Prvenstvu Regije Sjever. 
 

Športsku komisiju sačinjavaju: predsjednik koji je iz redova Nositelja i članovi, kao Povjerenici za 
svaku raspisanu disciplinu prvenstva i tehnički povjerenik, koje imenuje Nositelj, iz redova 
klubova regije, a temeljem prijedloga Koordinacije.  
 

HAKS Administrativna Regija Sjever obuhvaća slijedeća područja Republike Hrvatske: 
 

- GRAD ZAGREB 
- BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
- BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
- KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
- MEðIMURSKA ŽUPANIJA 
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
- POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
- SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
- VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
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- VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
- VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

Članak 3. 
 
Dodatak Općem Športskom Pravilniku prvenstva Regije Sjever (u daljnjem tekstu “Dodatak”), 
skup je pravila koja je utvrdila Komisija, a njima se reguliraju posebnosti natjecanja u pojedinim 
disciplinama auto športova i karting športa. 
 

Sve odredbe koje nisu posebno navedene u ovom Pravilniku i njegovim Dodacima, primjenjivat će 
se temeljem Pravilnika o auto športovima HAKS-a i njegovih Dodataka, Pravilnika o karting športu 
HAKS-a i njegovih Dodataka, HAKS-ovog Okvirnog pravilnika Regionalnog prvenstva Hrvatske, 
Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti HAKS-a, te Meñunarodnog športskog 
pravilnika FIA i CIK i njihovih Dodataka. 
 

Članak 4. 
 
Za sve klubove područja Regije Sjever koje se žele natjecati u sustavu Prvenstva Regije ili 
organizirati natjecanja, obveza je da su članice HAKS–a. 
 

Iznimno, Nositelj može donijeti odluku o uvrštenju u kalendar natjecanja kluba  organizatora koji 
nije član HAKS–a, ali to mora postati najkasnije do početka iduće natjecateljske sezone, u 
protivnom klub kao i svi njegovi vozači neće moću participirati u radu Regije naredne dvije 
godine. 
 

Sve pravne i fizičke osobe koje se natječu u Prvenstvu Regije Sjever prihvaćaju i obvezne su 
pridržavati se pravila i odredaba propisanih ovim Pravilnikom i njegovim Dodacima. Eventualno 
nepoznavanje bilo kojeg pravila, ne smatra se opravdanjem pri učinjenim prekršajima. 
 

 
VOZAČI, SUVOZAČI, SUCI I NATJECATELJI:  
 

Članak 5. 
 
Vozači i suvozači kojima se mogu izdati licence su osobe starije od 18 i mlañe od 55 godina (osim 
za juniorsku licencu).  
 

Zagrebački automobilistički savez kao ovlašteni nositelj od strane HAKS-a može putem tajništva 
HAKS–a izdavati vozačke, suvozačke i sudačke licence klupskog ranga za sve discipline auto i 
karting športa za koje se raspisuje Prvenstvo Regije Sjever . 
 

S licencama dobijenim na način opisan u prethodnom stavku, vozači, suvozači, suci i natjecatelji 
mogu nastupati na svim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, naravno ukoliko rang licence to 
dopušta sukladno propisima ovisno o disciplini auto ili karting sporta  .  
 

Natjecateljske licence i juniorske licence, te licence višeg ranga za suce i vozače, za sve discipline 
auto športa, s kojima se takoñer može nastupati na natjecanjima Prvenstva Regije Sjever izdaje 
isključivo HAKS. 
 

Osoba kojoj se izdaje vozačka licenca mora imati položen ispit za vozača amatera, najmanje "B" 
kategorije (osim za juniorsku licencu), potvrdu o pohañanju seminara ili refrešingu o poznavanju 
športskih pravila. 
 

Osoba kojoj se izdaje sudačka licenca mora imati najmanje 18. g. (osim za licencu suca-
pripravnika), položen ispit (za nove suce) ili potvrdu o pohañanju seminara ili refrešinga o 
poznavanju športskih pravila. 
 

Privremenu licencu klupskog ranga Nositelj može izdati vozaču  samo za jedno natjecanje.  
 

ZAS može odrediti dodatnu naknadu za izdavanje prvih licenci ovisno o troškovima organizacije 
seminara i refrešinga, odnosno testiranja vozača.  
 

Evidenciju svih izdanih vozačkih, suvozačkih i sudačkih licenci koje izda Nositelj, vodi tajništvo 
ZAS-a  i o tome izvještava tajništvo HAKS–a . 
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Članak 6. 
 
Na natjecanjima mogu sudjelovati samo licencirani vozači koji imaju važeću licencu HAKS-a ili 
ZAS-a (izuzimajući nastup u disciplinama A05, A07, A07-1 i A09), važeću policu životnog 
osiguranja koja vrijedi za auto i/ili karting šport, sa sljedećim najmanjim iznosima: 100.000 kuna 
u slučaju trajnog invaliditeta i 50.000 kuna u slučaju smrti. 
 

Nositelji licenci podliježu svim vrstama odgovornosti: športskoj, disciplinskoj i materijalnoj. 
 

Na natjecanjima koja se isključivo boduju za Prvenstvo Regije Sjever dužnosti delegata, direktora, 
predsjednika žirija, tajnika, voditelja sigurnosti, voditelja verifikacije, osobe za odnose s 
natjecateljima, voditelja mjerne službe i sl. mogu obnašati suci s licencom za jedan stupanj nižeg 
ranga od one koja je propisana za natjecanja prvenstva Hrvatske, a njihovi pomoćnici ne moraju 
imati sudačku licencu, ali moraju biti punoljetne osobe. 
 

Služba za mjerenje i obradu rezultata mora imati licencu HAKS–a . 
 
DUŽNOSTI POVJERENIKA DISCIPLINE: 
 

Članak 7. 
 
Športska komisija za svaku disciplinu auto i karting športa za koju se raspiše prvenstvo Regije 
Sjever imenuje Povjerenika. 
 

Povjerenik je odgovoran za provedbu programa za disciplinu auto ili karting športa za koju je 
zadužen. 
 

Obavlja slijedeće poslove i zadatke: 
 

- predlaže Dodatak ovom Pravilniku za  svoju disciplinu za svaku natjecateljsku sezonu, 
- usuglašava i predlaže Kalendar natjecanja za pojedinu disciplinu, 
- prati odvijanje natjecanja tijekom natjecateljske sezone, 
- obavlja dužnost predsjednika žirija na svim natjecanjima u svojoj disciplini. 
- na osnovi pojedinačnih, timskih i ekipnih rezultata sa svakog natjecanja, sačinjava ukupne 

rezultate prvenstva Regije Sjever u disciplini za koju je zadužen, 
- ovjerava Posebne pravilnike natjecanja,  
- obnaša dužnost delegata na natjecanjima, te prati i ocjenjuje rad svih sudaca na natjecanju, te  

ukupnu ocjenu natjecanja dostavlja u pismenom obliku Športskoj komisiji putem tajništva 
ZAS-a 

 

Povjerenik u slučaju spriječenosti dio svojih ovlasti može prenijeti na nekog drugog člana 
Športske komisije uz suglasnost ostalih članova. 
 

Povjerenik se ne može se natjecati u disciplini u kojoj obnaša tu dužnost 
 
DODACI OPĆEM ŠPORTSKOM PRAVILNIKU: 
 

Članak 8. 
 
Sve pojedinosti o odreñenim prvenstvima i disciplinama, objavljuju se detaljno u Dodacima  
važećim za tekuću godinu. 
 

Naročito se treba objaviti: 
 

1. Naziv prvenstva, disciplinu i godinu za koju se organizira 
2. Kalendar, odnosno natjecanja koje se računaju za neko prvenstvo 
3. Sustav bodovanja i broj natjecanja s kojih će se bodovi zbrajati za prvenstvo 
4. Uvjete sudjelovanja za vozače, suvozače, natjecatelje i timove 
5. Uvjete za vozila: grupe i klase 
6. Nagrade, mjesto i vrijeme proglašenja rezultata i podjele nagrada  
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NATJECANJA 
Članak 9. 

 
Svaki potencijalni organizator koji po prvi puta želi organizirati natjecanja mora osigurati tehničku 
pomoć onog kluba članice ZAS-a koji je već uspješno organizirao natjecanje te ili više razine i to 
dokazati zaključenim ugovorom s istim, kod prijave natjecanja u Kalendar prvenstva Regije 
Sjever. 
 

Za sva prijavljena natjecanja koja se upisuju u Kalendar HAKS-a, organizatori su obvezni uplatiti 
članarinu na žiro račun ZAS-a, prema odreñenom cjeniku HAKS-a  prije ovjere Posebnog 
pravilnika natjecanja. 
 

Članarina se ne naplaćuje u posebnim okolnostima, ako za to postoji odluka organa HAKS-a. 
 

Nositelj prijavljuje sva natjecanja koja se boduju za  prvenstvo Regije Sjever u Kalendar HAKS-a. 
 
STAZE 

Članak 10. 
 

Dozvoljava se smanjenje propisane dužine staze, itinerera ili trajanje utrke u odnosu na 
Prvenstvo Hrvatske do 50 % maksimalno i to u svim disciplinama auto i karting športa . 
 

Sigurnosni uvjeti na stazi moraju  zadovoljavati minimalne uvjete propisane postojećim 
pravilnicima koja vrijede za natjecanja Prvenstva Hrvatske.  
 

Svaki organizator mora imati licencu za stazu na kojoj se natjecanje odvija, a istu je moguće 
sačiniti sa Nositeljem odnosno u njegovo ime sa Povjerenikom discipline. Ista mora sadržavati 
osnovne sigurnosne uvjete za pojedinu stazu kao i možebitne specifičnosti prostora na kojem se 
natjecanje odvija . 
 
POSEBNI PRAVILNIK NATJECANJA: 

 
Članak 11. 

 
Ni jedno natjecanje ne može biti organizirano bez Posebnog pravilnika za to natjecanje, u kojem 
se odreñuju pojedinosti koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom niti Dodacima. 
 

Prijedlog Posebnog pravilnika izrañuje organizator i u (dva) 2 primjerka dostavlja putem tajništva 
ZAS-a Povjereniku na ovjeru. Primjena Posebnog pravilnika može uslijediti tek nakon što ga 
odobri i ovjeri Povjerenik za nadležnu disciplinu, a tajništvo potvrdi uplatu upisne članarine. 
 

Ovjereni Posebni pravilnik, organizator je obvezan distribuirati po klubovima, žiriju i tehničkom 
povjereniku najkasnije 15 dana prije početka natjecanja. Ako organizator iz bilo kojeg razloga 
kasni sa distribucijom Posebnog pravilnika, mora za isto toliko vremena produžiti rok zaprimanja 
prijava vozača-ica bez mogućnosti naplate dvostruke startnine.  
 

Za praćenje poštivanja rokova iz ovog članka, zaduženi su Povjerenici svih disciplina. 
 

U slučajevima kada se natjecanje Prvenstva Regije Sjever održava u sklopu natjecanja više 
razine, uplaćena članarina za viši rang natjecanja pokriva i nastup u Prvenstvu Regije Sjever.  
 

Ukoliko se vozač/posada prijavljuje na takvim natjecanjima samo za nastup u Prvenstvu Regije 
Sjever, članarina se naplaćuje u iznosu propisanom Dodacima. U tom slučaju organizator nije 
obvezan dodjeljivati počasne nagrade za poredak u Prvenstvu Regije Sjever. 
 

Članak 12. 
 
Posebni pravilnik natjecanja mora obuhvatiti sve pojedinosti koje su značajne za održavanje, a 
naročito: 
- popis izvršnih i nadzornih športskih sudaca i službi na ključnim dužnostima s brojevima licenci 
- rokove za podnošenje prijava. 
- satnicu programa izvoñenja natjecanja 
- sve detalje značajne za nesmetano odvijanje natjecanja. 
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U uvodnom dijelu Posebnog pravilnika treba naznačiti da se natjecanje održava u skladu s ovim 
Pravilnikom i njegovim Dodacima. 
 

Obvezno je, takoñer, navesti dan i sat prijama vozača, suvozača i natjecatelja na natjecanju, 
početak i vrijeme trajanja treninga, vrijeme starta i redoslijed starta, te sat i mjesto objavljivanja 
privremenih i konačnih rezultata. 
 
Sastavni dio Posebnog pravilnika je itinerer ili skica staze. U itinereru i skici staze moraju biti 
naznačeni svi bitni elementi sukladno pravilima HAKS-a. 
 

Odobreni Posebni pravilnik organizator može mijenjati u slučajevima "više sile", putem Biltena. 
 
KALENDAR NATJECANJA PRVENSTVA REGIJE SJEVER 
 

Članak 13. 
 

Kalendar natjecanja za Prvenstvo Regije Sjever donosi Nositelj. 
 

Nositelj pri tome vodi brigu da se natjecanja Regije ne poklapaju s natjecanjima Prvenstva 
Hrvatske na području iste Županije .  
 

Dozvoljava se u svim raspisanim disciplinama Prvenstva Regije Sjever održavati 
natjecanja u sklopu natjecanja višeg ranga. Ova odredba vrijedi za natjecateljsku 
sezonu 2011., a o daljnjoj primjeni u narednim natjecateljskim sezonama donjeti će se 
nova odluka. 
 

Kalendar natjecanja treba biti usvojen najkasnije do 01.04. tekuće godine.  
 

Ako se uslijed nekog razloga natjecanje ne može održati u prijavljenim terminima, ono se ili 
definitivno otkazuje ili upisuje u novi termin. Kako će se postupiti ovisi o pisanom 
otkazu/promjeni termina od strane organizatora. 
 

Broj natjecanja u svakoj disciplini koja se mogu upisati u Kalendar natjecanja Regije Sjever ne 
smije biti veći od  šest (6). 
 

Prilikom izrade Kalendara za slijedeću natjecateljsku sezonu, Nositelj ne mora prihvatiti prijavu 
pojedinih organizatora koji prema izvješću delegata, ili prema nekim drugim pokazateljima, nisu 
zadovoljili postavljene kriterije. 
 
BROJ NATJECANJA 

Članak 14. 
 
U jednoj natjecateljskoj sezoni, može se održati najviše šest (6) natjecanja u svakoj od raspisanih 
disciplina. 
 

Ako bi broj natjecanja koja se boduju za Prvenstvo iz bilo kojih razloga bio manji od 3 (tri), 
smatrat će se da to prvenstvo nije održano. 
 

Izuzetno, u slučaju da se zbog više sile ne može održati broj natjecanja propisan prethodnim 
stavkom, prvenstvo se može odlukom Odbora proglasiti regularnim. 
 
ŽIRI 

Članak 15. 
 

Natjecanjem rukovodi Žiri od tri (3) člana, kojeg sastavljaju: delegat Nositelja, te direktor i tajnik 
natjecanja. 
 

Putne troškove delegata snosi Nositelj.  
 
ZAVRŠETAK NATJECATELJSKE SEZONE: 

 
Članak 16. 

 
Po završetku natjecateljske sezone, Športska komisija verificira postignute rezultate i proglašava 
prvake u svim raspisanim disciplinama  auto i karting športa Prvenstva Regije Sjever 
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Nositelj osigurava športske nagrade i organizaciju godišnje svečanosti podjele nagrada. 
 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 17. 

 
Pravo tumačenja odredbi ovog Pravilnika, na natjecanju je u nadležnosti Žirija istog. 
 

Izvan natjecanja, tumačenje odredbi ovog Pravilnika u nadležnosti je Športske komisije, a 
eventualne žalbe po istom rješava Nositelj. 
 

Pravilnik stupa na snagu danom službene objave na web stranicama www.z-a-s.hr. 
 
 

  
U Zagrebu, 21. listopada 2010. godine 

 
 
 
  Predsjednik ZAS-a 
 
  Vladimir Zadravec v.r. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Opći športski pravilnik prvenstva Regije Sjever su pregledali nadležni organi i stručna tijela 
Hrvatskog auto i karting saveza i odobravaju njegovu primjenu. 
 
 

U Zagrebu, 8. studenog 2010. 
 
 
  Glavni tajnik HAKS-a: 
 
  Zrinko Gregurek 


