
 
 
 

1. Sprint Rally  Železniki 
25.10.2014 

Izjava za javnost  
 
Športno Društvo Omikron Plus kot društvo deluje na področju avto športa in je v šestih letih delovanja 
pridobilo tudi izkušnje pri organizaciji avtomobilskih tekmovanj. Zato so se člani društva odločili, da v 
Selško dolino, v Železnike in okolico vrnejo, nekdaj v teh krajih zelo popularno avtomobilistično 
tekmovanje - Rally. Pri njihovi odločitvi jim stoji ob strani  lokalno prebivalstvo in Občina Železniki. 
 
Prvi sprint rally Železniki nadaljuje tradicijo avtomobilskih tekmovanj v Selški dolini. Zadnje avtomobilsko 
tekmovanje – Gorsko hitrostna dirka (GHD) Sorica je bilo v okolici Železnikov izvedeno v letu 2005. Če pa 
govorimo o rally tekmovanjih, je od tega minilo že 27 let, kar so se v okolici Železnikov podili rally 
avtomobili. V letu 1985 na Rally Kompas, je bilo moč videti tudi avtomobil skupine B - Lancia 037, ki jo je 
vozil Italijan Capraro.  
 
Torej, zgodovina se na nek način ponavlja. In to s prvim Sprint Rallyem Železniki. Rally bo potekal na 
območju mesta Železniki, kjer bo servisna cona, regroup, start in cilj rallya. Hitrostni preizkušnji bosta 
potekali skozi okoliške vasi Podlonk, Rudno, Dražgoše, Lajše in Selca.  
 
Podatki o tekmovanju: 
 
1. SPRINT RALLY ŽELEZNIKI 25.10.2014 
Mednarodna pozivna dirka republike Slovenije 
 
Kdaj in kje: 25.10.2014, Center in okolica mesta Železniki 
Organizator: Športno Društvo Omikron Plus        
Rang tekmovanja: Mednarodna pozivna dirka republike Slovenije 
Pričakovano število posadk: 40 
Pričakovano število gledalcev: 5000 
 
Opis rally-ja: 
- Skupna dolžina itinerarja: 100 km 
- Število hitrostnih preizkušenj: 6 , 2 različni  
- Skupna dolžina hitrostnih preizkušenj: 50 km 
- Podlaga: asfalt 
 
Pokrovitelja:   OBČINA ŽELEZNIKI 
             JZR - JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
 
Medijski pokrovitelj: 

RADIO SORA 
 
 



 
 
 

 
Potek tekmovanja: 
 
Tekmovanje se začne v soboto 25.10.2014 zjutraj, ko bodo tekmovalci opravili administrativne in 
tehnične preglede, ki se bodo odvijali pred Športno dvorano v Železnikih. Nato se bodo odpravili na 
ogled in popis prog, ob 12. uri pa starta prvi tekmovalec. Start rallya bo na Češnjici (del Železnikov) pri 
poslovnem centru. Od tam se nato tekmovalci odpravijo na prvo hitrostno preizkušnjo Podlonk.  
 
Urnik: 
12:00 - Start Češnjica  
12:08 - HP 1 Podlonk  
12:36 - HP 2 Dražgoše  
14:19 - HP 3 Podlonk  
14:47 - HP 4 Dražgoše  
16:30 - HP 5 Podlonk  
16:58 - HP 6 Dražgoše  
17:53 - Cilj rally Češnjica 
 
ŠD Omikron Plus vabi vse avtomobilske navdušence, da soboto 25.10.2014, preživijo v okolici Železnikov. 
 
Vse ostale informacije so in bodo dosegljive na spletni strani prireditve http://rally.omikronplus.si in na 
e-poštnem naslovu info@omikronplus.si 
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