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PRAVILNIK O SODELOVANJU IN OCENJEVANJU STARODOBNIKOV 

Classic Show Slovenija      

                                                                                              Ljubljana 16.6.2018 

 

 

1. člen 

Slovenska veteranska avto moto zveza,  SVAMZ ( v nadaljevanju organizator) v Ljubljani v Parku Tabor  Classic Show Slovenija, med 

10 uro  in 20 uro, v soboto,  dne 16.06.2018.  

Prireditev se bo odvijala v vsakem vremenu.  

Vstop na prireditveni prostor s starodobnimi vozili je med 10.00 in 12.00 uro iz strani Metelkove ulice. Izstop v isti smeri, ob 20.00 

uri.  

2.  člen 

V sklopu prireditve se vozila se z dovoljenjem lastnikov okrašujejo s cvetjem, druga pa sodelujejo v izboru vozil za priznanja, kot 

navedeno v 7. členu.  

3.  člen 

Prireditev je namenjena starodobnim vozilom, ki so bila izdelana do leta 1988.  

Vozila, ki jih lastniki prijavijo na prireditev, morajo imeti veljaven certifikat za starodobno vozilo, izdelan pri eni od nacionalnih zvez 

za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije FIVA.  

4.  člen 

Na prireditvi  lahko sodeluje do 50 starodobnih vozil – avtomobilov in motociklov skupaj.  

Kotizacije ni. Ob prijavi lastnik vloge prejme kupon za malico.  

Komisija, v sestavi dveh strokovnjakov iz področja starodobnih vozil iz tujine, lahko takoj ob prijavi vozila na prireditev izključi le to 

iz izbora zaradi neustreznosti (vozilo ni pravilno vzdrževano, neveljavna dokumentacija, neočiščeno,…).  Pritožba na njeno odločitev 

ni možna.  

5.  člen 

Lastnik starodobnih vozil lahko sodeluje le z enim vozilom, izjemoma z dovoljenjem organizatorja  z več, v kolikor so vozila različna 

(proizvajalec). Ves čas prireditve mora biti lastnik prisoten in dosegljiv (oziroma s pooblastilom njegov pooblaščenec),  zaradi 

podajanja pojasnil komisiji in na zahtevo komisije omogočiti vpogled  v dele vozila. 

Vozilo, ki sodeluje na prireditvi,  postavi lastnik na mesto, ki mu ga določi organizator. V kolikor vozilo pušča olje, poskrbi lastnik, da 

primerno zaščiti javno površino in da le –ta  ostane čista.  

6.  člen 

Izbrano vozilo mora biti v času prireditve ustavljeno na mestu,  ki mu ga določi organizator  in se v času prireditve ne sme prestavljati 

ali premikati.  
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       društvo v javnem interesu na področju kulture.  
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7.  člen 

Vsa izbrana starodobna vozila bodo sodelovala v tekmovanju in sicer: 

a) avtomobili v kategorijah: 

1. Eleganca in harmonija barv (Elegance and harmony of colours) 

2. Urejenost motornega prostora (Tidiness of engine and engine components) 

          3.       Eleganca notranjosti in instrumentov (Elegance of interior and instruments) 

          4.      »Best of show« po izboru publike ("Best of Show" selected by audience) 

           

 

          b)     motorna kolesa in mopedi v kategorijah:  

           1.     Klasična eleganca -motocikli do leta 1975 (Clasical elegance - motorcycles up to  

                    1940) 

           2.      Moderni igrivi dizajn (Modern playful design, 1975- 1988) 

3. Hitri in drzni (Fast and furious) 

4. »Best of show« po izboru publike (Best of Show" selected by audience) 

 

 

Vozilo lahko prejme  več priznanj. Vozila ocenjuje komisija s točkovanjem od 0 do 10 točk. Zmaga vozilo z največ doseženimi točkami 

za posamezno kategorijo. 

8. člen 

V sklopu prireditve bo ocenjevalna komisija izbrana vozila pregledala ter o svojih odločitvah obvestila organizatorja prireditve. Le ta 

bo odločitev komisije javno objavil in seznanil udeležence z rezultati ob 19 uri ter razdelil nagrade. 

 Pritožbe na odločitve komisije niso možne. 

                9.  člen 

Vozila morajo biti čista. Na vozilu ne sme biti reklamnega materiala, razen izvirnega, to je iz obdobja nastanka vozila. Na vozilu so 

lahko značke ali oznake kluba, vendar ne večje od 10x10 cm. 

 

10.  člen 

Organizator ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali odtujitve vozila, kakor tudi ne za stvari v lasti lastnika vozila, niti za škodo na vozilu 

nastalo zaradi tatvine, požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, nesreče ali kateregakoli drugega vzroka, in ne za poškodbe 

lastnika, njegovega pooblaščenca in tretjih oseb v času prireditve.  Organizator tudi ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali 

odtujitve stvari in/ali vozila, nastale zaradi ravnanja razstavljavca oz. njegovega pooblaščenca.  

 

 

Predsednik  SVAMZ    

  Franci Škrjanec l.r. 

                                              

 


