
     
  

 

 http://rally.omikronplus.si  
info@omikronplus.si 

 

 

 

Spoštovani! 

Tri odmevne izvedbe Rallya Železniki sta nam, organizatorju ŠD Omikron Plus, dali novih moči, da tudi 

v letu 2017, pod pokroviteljstvom krovne zveze za avto šport AŠ2005, organiziramo rally. Rally šteje za 

Državno in Pokalno prvenstvo Republike Slovenije in za pokal Centralno Evropske Cone (CEZ). Na štartu 

pričakujemo 60 posadk iz Slovenije in okoliških evropskih držav. 

V letošnjem letu smo, za popestritev dogodka, dodali petkov dirkaški del. Začnemo v petek ob 19:00 

uri in odpeljemo dve hitrostni preizkušnji Dražgoše Sprint pod obronki Dražgoše gore v Dražgošah. Prva 

HP bo še dnevna, druga pa bo nočna.  

Značilnosti rallya: 

Skupna dolžina rally-a:   272,78 km  
Število hitrostnih preizkušenj:  10 
Število različnih hitrostnih preizkušenj: 5 
Skupna dolžina hitrostnih preizkušenj: 97,20  km  

 

Urnik: 

V petek 30.6.2017, kot rečeno, dve hitrostni preizkušnji Dražgoše Sprint, ki bosta predvsem za gledalce 

zelo zanimiv – 2,9 km dolga hitrostna preizkušnja bo pravi magnet za vse gledalce in obiskovalce 

V soboto 1.7.2017 je start prvega avtomobila iz servisne cone v Poslovnem centru Alples ob 8:31, start 

prve HP Davča pa nekaj čez 9:00 uro. Tekmovalci nadaljujejo pot na HP Podlonk, kjer je štart prve 

posadke nekaj čez 10:00 uro. Posadke se po odpeljanih hitrostnih preizkušnjah vrnejo v regroup in 

servis, ter ponovijo isti krog še enkrat. 

Popoldanski krog z HP Soriška planina in HP Dražgoše se začne ob 15:50 – start HP Soriška planina, 

nato HP Dražgoše ob 17:03 uri, po regroupu in servisu posadke naredijo še en krog, kjer druga izvedba 

HP Dražgoše šteje tudi kot »POWERSTAGE« Poimenovali smo jo HP Zlata čipka – Dražgoše. Prvi trije 

uvrščeni v generalni uvrstitvi na tej HP, prejmejo posebna darila. 

Cilj rallya je ob 20:47 uri na prostoru pred Občino Železniki. 
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Program: 

Petek 30. junija 2017 

06:30 – 08:30  Izdaja potne knjige, Restavracija Lušina, Češnjica 54, Železniki 

07:00 – 15:00  Ogled proge, po programu iz Dodatka II 

10:00   Odprtje servisne cone, PC Alples, Češnjica 48A, Železniki 

14:00 Postavitev uradne oglasne deske, Restavracija Lušina, Češnjica 54, Železniki 

14:30 – 16:30  Administrativni pregled, Restavracija Lušina, Češnjica 54, Železniki 

15:00 – 17:00  Tehnični pregled, Lenti Pub, Češnjica 54, Železniki 

17:00 Odprtje PRESS centra in izdaje akreditacij; Restavracija Lušina, Češnjica 54, 
Železniki 

17:30 Prvo zasedanje žirije;  Restavracija Lušina, Češnjica 54, Železniki 

18:00 Objava štartne liste; Uradna oglasna deska  

19:01   Start rallya, servisna cona - PC Alples  

 

Sobota, 1. julij 2017 

08:31   Re-start rallya Parc ferme OUT, PC Alples 1. vozilo  

20:47  Cilj rallya, parkirišče pred Občino (Češnjica), 1. vozilo; Podelitev 
  nagrad 

22:30   Objava uradnih končnih rezultatov, Uradna oglasna deska 

Dodatne informacije: 

Vse dodatne informacije lahko dobite: 

- Spletna stran prireditve: http://rally.omikronplus.si 
- E-pošta: info@omikronplus.si 
- Mobitel: Marko Kos +386 31 889 939 

 

Vabimo Vas na našo prireditev, veseli pa bomo vsake omembe naše prireditve v Vašem mediju. 

        Organizacijski odbor 4. Rally Železniki in 

 

 

 

 

 

p. s. če se boste naše prireditve udeležili Vas prosimo, da svoj prihod najavite po e-pošti na info@omikronplus.si 
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