Temeljem članka 44. i 45. Statuta te članka 29. i 30. Pravilnika o članstvu Auto kluba
SCHNEE OFF ROAD, Predsjedništvo Kluba donosi

ODLUKU O NAČINU, KLASIFIKACIJI I UVJETIMA
ZA PROGLAŠENJE NAJBOLJIH KLUPSKIH NATJECATELJA
I PROMOTORA KLUBA U OFF ROAD SEZONI 2008.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Za izvanredno zalaganje na natjecanjima, druženjima i drugim pitanjima promocije Kluba i
postignutim rezultatima, članovi Kluba mogu biti nagrađivani i pohvaljivani od strane Kluba
ukoliko Klub bude u mogućnosti pribaviti potrebne nagrade.
Članak 2.
Sukladno načinu i vrijednosti promocije Kluba, Predsjedništvo Kluba ovom Odlukom rangira
sudjelovanja kako slijedi:
1. Aktivni sudionici na natjecanjima u HARD i SOFT disciplini
2. Aktivni sudionici DRUŽENJA
3. Izvanredno zalaganje članova Kluba
AKTIVNI SUDIONICI NA NATJECANJIMA U HARD I SOFT DISCIPLINI
Članak 3.
Aktivni sudionici na natjecanjima u HARD i SOFT disciplini su svi oni članovi Kluba koji su kroz
Off road sezonu sudjelovali na natjecanjima u organizaciji Off road klubova kao članovi ORK
Schnee, bez obzira da li su ostvarili rezultate.
Svaka posada, ili dio posade (vozač ili suvozač), koji je prijavio sudjelovanje na natjecanju i
startao na barem jedan posebni ispit, smatra se Aktivnim sudionikom natjecanja.
Članak 4.
Klub će za sezonu 2008. nagraditi najbolja 3 vozača i suvozača u HARD i SOFT disciplini.
Članak 5.
Za rangiranje najboljih klupskih natjecatelja u sezoni 2008., uzimati će se u obzir:
1. sudjelovanje na Kup natjecanjima u Hrvatskoj s osvojenim ukupnim bodovima.
Ukoliko posada ne uđe u bodovni poredak, takva posada će dobiti jedan (1) bod.
Ukoliko dva natjecatelja imaju isti broj ukupnih bodova, bolji je onaj koji je ima:
a) vise natjecanja,
b) više druženja,
c) ima više prikupljenih bodova sa natjecanja,
d) ima više prikupljenih bodova sa druženja.
2. sudjelovanje na drugim natjecanjima u Hrvatskoj koja se ne boduju za Kup (bodovanje
po sistemu Kupa će izvršiti Klub te će se izdvojiti samo bodovi prema osvojenim
mjestima članova Kluba, a po sistemu HORS-a);
3. sudjelovanje na natjecanjima u inozemstvu prema poretku svih hrvatskih posada na
tom natjecanju, s podjelom bodova prema tabeli za HR Kup natjecanja.
Na primjer: ukoliko na jednom inozemnom natjecanju nastupe 3 posade hrvatskih
klubova, i posada ORK Schnee je 10. u ukupnom poretku, ali 3. od hrvatskih posada,
takva posada će dobiti 6 bodova (prema trenutnom bodovanju u Kup-u: 10-8-6
bodova);

4. sudjelovanje aktivnih natjecatelja na druženjima za koje sudjelovanje će svaki sudionik
dobiti po jedan (1) bod, a ukoliko se na druženjima budu vozili specijalni ispiti za
nagradu, takva posada dobiva dodatni bod (ukupno 2 boda).
AKTIVNI SUDIONICI DRUŽENJA

Članak 6.

Aktivni sudionici na druženjima su svi oni članovi Kluba koji su kroz Off road sezonu sudjelovali
na druženjima drugih Off road klubova, te na druženjima koja je organizirao Klub.
Svaki sudionik koji je sudjelovao na jednom druženju u sezoni smatra se Aktivnim sudionikom
druženja.
Svaki član – sudionik druženja dobiva po jedan (1) bod po posjećenom druženju.
Ukoliko je sudionik druženja ujedno i natjecatelj, tada mu se bodovi s druženja pripisuju u
kategoriji u kojoj se natječe.
Članak 7.
Klub će za sezonu 2008. nagraditi sve aktivne sudionike druženja Zahvalnicama.
IZVANREDNO ZALAGANJE ČLANOVA KLUBA
Članak 8.
Izvanrednim zalaganjem članova Kluba smatra se samoinicijativa u obavljanju, kreiranju,
izvršavanju i sl. svih zadataka i obveza člana, pomoć u radu Kluba, uredno i redovito
međusobno komuniciranje, poticanje na akcije i sl.
Članak 9.
Za izvanredno radno zalaganje članova Kluba u sezoni 2008., Klub će dodijeliti posebnu
nagradu ili nagrade.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Sukladno ovoj Odluci, za proglašenje i dodjelu nagrada i zahvalnica određuje se termin
Skupštine ukoliko do tog termina budu završena sva Off road zbivanja u sezoni 2008.
U slučaju da termin održavanja Skupštine Kluba bude određen prije završetka off road sezone
2008., Klub će organizirati zasebno proglašenje početkom slijedeće sezone – 2009..
Članak 11.
Sve eventualno nastale nesuglasice, članovi će rješavati prvenstveno unutar Kluba.
U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Članak 12.
Ova Odluka sačinjena je u 2 istovjetna primjerka i stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu, 16.10.2008.
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