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i. PROGRAMI 

PROGRAMI VENDNDODHJA DATA ORA 

Mbyllja e regjistrimeve ACA – TIRANA  

Rr. “I. Qemali” Nr. 9, H. 2, Nj. A. 5, 

1019 Tirana, Shqipëri 

E enjte 

09 Shtator 2021 

 

deri në orën 24:00 

Kontrolli administrativ 

dhe kontrolli teknik 

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit – 

Sarisalltik (zona Parc Fermé) 

Koord.:  

N.41.51.7383 - E. 19.802.811 

E premte 

10 Shtator 2021 

 

nga 10:30 në 18:30 

    

 

Takimi i parë i 

gjyqtarëve 

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

E premte 

10 Shtator 2021 

 

në 19:00 

Takimi i dytë i 

gjyqtarëve 

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

E shtunë 

11 Shtator 2021 

 

në 09:30 

Publikimi i listës 

startuese   

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik (zona Parc Fermé) 

Tabela zyrtare e njoftimeve  

E shtunë 

11 Shtator 2021 

 

në 09:45 

Provat zyrtare:  

Sesioni i 1-rë  

KRUJË – Rruga e Malit  

Koord.:  

N 41.52.8541 – E. 19.79.6621 

E shtunë 

11 Shtator 2021 

 

në 10:00 

Provat zyrtare:  

Sesioni i 2-të 

 

KRUJË – Rruga e Malit  

Koord.:  

N 41.52.8541 – E. 19.79.6621 

E shtunë 

11 Shtator 2021 

 

Nis 30 minuta pas 

përfundimit të 

sesionit të 1-rë   

Takimi i tretë i 

gjyqtarëve 

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

E shtunë 

11 Shtator 2021 

 

në 17:00 

Hyrja e të gjitha 

automjeteve në zonën 

e parkut të nisjes  

KRUJË – Rruga e Malit  

Mbyllja e rrugës (pas shtëpisë së 

fundit) 

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 09:30 (hapet) 

Nisja e garës  

Sesioni i parë 

KRUJË – Rruga e Malit  

Koord.:  

N 41.52.8541 - E. 19.79.6621 

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 10:00 

Gara  

Sesioni i dytë 

KRUJË – Rruga e Malit  

Koord.:  

N 41.52.8541 - E. 19.79.6621 

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

Nis 30 minuta pas 

përfundimit të 

sezionit të parë 

Parc Fermé në fund të 

sesionit të parë dhe të 

dytë 

 

 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

Koord.:  

N.41.51.7383 - E. 19.802.811 

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 09.30  

(hapur) 
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ii. Vendndodhja 

 

Parc Fermé 

përfundimtar 

KRUJË - Rruga e Malit - Sarisalltik E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 13:00 

Kontrolli teknik (pas 

garës) 

KRUJË 

Rruga e Malit - Sarisalltik 

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 14:00 

Takimi i 4-t i 

gjyqtarëve  

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 14:30 

Publikimi i 

klasifikimeve 

përfundimtare 

Restorant, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

Tabela zyrtare e njoftimeve  

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

Një orë pas 

përfundimit të garës  

Ceremonia e dhënies 

së çmimeve 

 

KRUJË 

Rruga e Malit - Sarisalltik  

E dielë  

12 Shtator 2021 

 

në 15:00 

 

PËRSHKRIMI HILL CLIMB  - Vendndodhja 

Drejtimi i garës 

                               

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

Koord.:  

N 41.52.8541 - E. 19.79.6621 

E dielë  

12 Shtator 2021 

E dielë   

12 Shtator 2021 

Sekretaria ACA – TIRANA  

Rr. “I. Qemali” Nr. 9, H. 2, Nj. A. 5, 

1019 Tirana, Shqipëri 

Deri të enjten 

09 Shtator 2021 

 

17:30 

 Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik 

Tel. +355 674034212 

Nga e Premtja 

10 Shtator 2021 

 

10:30 

Tabela zyrtare e 

njoftimeve dhe 

publikimi i rezultateve 

 

Parc Fermé, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik  

 

Nga e Premtja 

10 Shtator 2021 

 

17:00 

Zyra e Shtypit 

 

Koordinator   

Restorant D. Kau, 

KRUJË – Rruga e Malit - 

Sarisalltik  

Tel.+355 67 6056075 

Z. Besar BOZGO 

Nga e Premtja 

10 Shtator 2021 

 

në 17:00 
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1. ORGANIZIMI 

UNION TRAVEL sh.p.k me përfaqësuesin ligjor Z.Sokol Dodbiba në bashkëpunim me Automobile Club 

Albania po organizojnë një garë ndërkombëtare Hill Climb të quajtur “TROFEU SKËNDERBEJ – KRUJA HILL 

CLIMB 2020” që do të zhvillohet në Krujë – Shqipëri më 11-12 Shtator 2021.  

 

Eventi do të organizohet në përputhje me dispozitat e Kodit Sportiv Ndërkombëtar të FIA-s, listën e 

kërkesave për organizatorët e eventeve të FIA-s, Hill-Climb, Rregulloret e kampionatit Hill Climb të FIA CEZ, 

rregulloret teknike të kampionatit Hill Climb të FIA CEZ, Kodeve Kombëtare Sportive dhe Shtojcave të 

aplikueshme.  

 

Presidenti i ACA-s ka miratuar Rregulloren Suplementare me numrin HC20001.  

 
1.1 KOMITETI ORGANIZATOV DHE SEKRETARIATI 
 
Presidenti i Komitetit Organizativ:      Z. Niko LEKA 
Zv/Presidenti:       Z. Arian KAPEDANI 
Anëtar:             Z. Gëzim HAJDINI 
 
Adresa e Sekretariatit të eventit është si më poshtë: 
 

1. Të enjten, 09 Shtator 2021 deri në 17:30 në Zyrat e ACA-s 
Automobile Club Albania – Rr. “Ismail Qemali”, Nd. 9, H. 2, Tirana, Albania 
 

2. Të premten, 10 Shtator 2021 nga ora 10:30 në Restorant D.Kau   
Restorant D. Kau KRUJË – Rruga e Malit – Sarisalltik, Shqipëri 
(Klikoni në link për vendndodhjen) 
https://ëëë.google.com/maps/place/Bar+Restorant+Piceri+Hotel+Dush+Kau/@41.5191875,19.8019057,
18z/data=!4m5!3m4!1s0x1351cdefffffffff:0x16ae2de036d4f19d!8m2!3d41.5192922!4d19.8029999 

 
Sokol DODBIBA Telefon: +355 674097170 E-mail: sokol.dodbiba@uniontravel.al;  
Eskil XHAMETA  Telefon: +355 676000780 E-mail: sport@aca.al; 

   Telefon: +355 42387011  

   
Fax: +355 42387017 https://hillclimb-2021.aca.al/ 

Autoriteti Sportiv Kombëtar (ASN)  
Automobile Club Albania (ACA)  
Addresa: Rr. “Ismail Qemali”, Nd. 9, H. 2, Tirana, Albania 
Telefon: +35542 387011  
Email: sport@aca.al; sekretaria@aca  
Ëebsite: http:/www.aca.al/ 
 
1.2. ZYRTARËT 
 

1.2.1. GJYQTARËT 
 

Pozicioni Emri/Mbiemri Federata Nacionalitet

i 

Gjyqtarët Agron DIDA FASK KS 

 Ilir GUSHO ACA AL 

https://www.google.com/maps/place/Bar+Restorant+Piceri+Hotel+Dush+Kau/@41.5191875,19.8019057,18z/data=!4m5!3m4!1s0x1351cdefffffffff:0x16ae2de036d4f19d!8m2!3d41.5192922!4d19.8029999
https://www.google.com/maps/place/Bar+Restorant+Piceri+Hotel+Dush+Kau/@41.5191875,19.8019057,18z/data=!4m5!3m4!1s0x1351cdefffffffff:0x16ae2de036d4f19d!8m2!3d41.5192922!4d19.8029999
mailto:sokol.dodbiba@uniontravel.al
mailto:sport@aca.al
mailto:sport@aca.al
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Sekretari i Panelit Gent LACI ACA AL 

 
 

1.2.2 ZYRTARËT DHE PERSONAT PËRGJEGJËS 
  

Pozicioni Emri/Mbiemri A.C. NAC. 

Drejtori i garës : Eridon LAMEBORSHI ACA AL 

Asistent i Drejtorit të garës: Eskil XHAMETA ACA AL 

Kontrolli administrativ: Kledia MUSTAJ ACA AL 

 Megi ILIAS ACA AL 

 Ani KOCI ACA AL 

Kontrolli teknik: Eskil XHAMETA ACA AL 

 Ermal GOXHAJ ACA AL 

Sekretari i garës Sofokli MJESHTRI ACA AL 

Përgjegjësi i ekipit mjekësor Dritan COBANI ACA AL 

 Julian RUCI ACA AL 

Zyrtari i marrëdhënieve me 

garuesit 

Enea GRAMO ACA AL 

Marshallët Automobile Club Albania ACA AL 

Matja e kohës KSTiming FASK KS 

Personi përgjegjës për matjen 

e kohës 

Faton TYTYNXHIU FASK KS 

Ekipi zjarrëfikës Fire Department Kruja // AL 

 
1.3 TABELA ZYRTARE E NJOFTIMEVE 
Të gjitha rezultatet, komunikimet si edhe vendimet do të publikohen në tabelën zyrtare të njoftimeve në 
Parc Fermé, KRUJË – Rruga e Malit - Sarisalltik më 11 dhe 12 Shtator 2021.   

Sokol DODBIBA Telefon: +355 674097170 E-mail: sokol.dodbiba@uniontravel.al;  
Eskil XHAMETA  Telefon: +355 676000780 E-mail: sport@aca.al; 

   Telefon: +355 42387011  
 
2. KUSHTET E PËRGJITHSHME 
 
2.1. Gara do të organizohet në përputhje me dispozitat më poshtë:  

- Kodi Sportiv Ndërkombëtar i FIA-s dhe Shtojcave të tij  
- Kodi Sportiv Kombëtar  
- Buletinët zyrtarë të FIA-s  
- Udhëzimet e përgjithshme të zbatueshme në kompeticionet ndërkombëtare të Hill Climb  
- Lista e Kërkesave për organizatorët e Eventeve FIA-CEZ Hill Climb  
- Dispozitat e këtyre Rregulloreve Suplementare 

2.2. Duke hyrë në këtë event, pjesëmarrësit pranojnë të zbatojnë dispozitat e mësipërme dhe të 

braktisin të gjitha ankesat për gjyqtarët ose gjykatat që nuk parashikohen në Kod. 

 2.3. Ëdo person ose shoqatë që organizon ose merr pjesë në një ngjarje dhe nuk i zbaton këto 

dispozita, do ti hiqet licenca e tyre. 

2.4. Eventi është i vlefshëm për Kampionatet më poshtë:  

- Kampionati Hill Climb 2021 i Zonës së Europës Qendrore të FIA-s  
- Trofeu Skënderbej nga ACA 

mailto:sokol.dodbiba@uniontravel.al
mailto:sport@aca.al
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2.5. Trajektorja 

Eventi do të zhvillohet në “Rrugën e Malit” me fillimin në koord. N 41.52.8541 - E. 19.79.6621 

(lartësia 791 metra mbi nivelin e detit) dhe koord. përfundimtare N.41.51.7383 - E. 19.802.811 

(lartësia 1118 metra mbi nivelin e detit) që është plotësisht brenda territorit të Bashkisë Krujë. 

Gara do të zhvillohet në një itinerar rruge të gjatë 3.800 km dhe do të zhvillohen dy sesione. 

Diferenca në lartësi mes fillimit dhe finishit është 327 metra me një gradient mesatar prej 8.6%. 

 

Pas sesionit të parë, pilotët pasi të tejkalojnë vijën e finishit duke respektuar me rigorozitet udhëzimet e 

Marshallëve, duhet të vazhdojnë në vendin e duhur, ku është në fuqi rregullorja e parkut të mbyllur, duke 

pritur të rikthehen në vendin e nisjes për sesionin e dytë. 

Verifikimi i peshës së automjeteve mund të bëhet para ose në fund të sesionit të parë dhe/ose të dytë. 

Rruga do të qëndrojë e mbyllur për trafikun normal gjatë provave zyrtare dhe garës.  

   

3. AUTOMJETET E LEJUARA    

 

3.1. Çdo automjet duhet të ketë një pasaportë kombëtare teknike. Të gjitha automjetet që respektojnë 
rregulloret e Shtojcës J të FIA-s për grupet e mëposhtme kanë të drejtë të marrin pjesë:  

3.1.1. Kampionati Hill Climb FIA CEZ: Kampionati është i vlefshëm për Divizionet e mëposhtme:  
Divizioni 1: - Grupi N (përfshihen makinat R1) dhe H/N Nac. (pranohen automjete të 

homologuara sipas rregulloreve kombëtare dhe pajisjeve të sigurisë sipas rregullave aktuale të 
FIA-s; secila prej këtyre automjeteve duhet të shoqërohet me një konfirmim të ASN-së pritëse që 
makina është konform rregulloreve kombëtare)  

Divizioni 2: - Grupi A (përfshihen makinat R2 dhe R3, ËRC, Super1600), Group S20 (Super2000 rally 
dhe cirkuit të kombinuara, përfshihen makinat R4 & R5) dhe H/A Nac. (pranohen automjete të 
homologuara sipas rregulloreve kombëtare dhe pajisjeve të sigurisë sipas rregullave aktuale të FIA-s; 
secila prej këtyre automjeteve duhet të shoqërohet me një konfirmim të ASN-së pritëse që makina është 
konform rregulloreve kombëtare).  

Divizioni 3: - Grupi E1, Grupi GT  
Divizioni 4: - Grupi D/E2-SS (deri në 3000 ë), E2-SH  
Divizioni 5: - Grupi CN, E2-SC (deri në 3000 ë)  për Grupet E1, E2-SH, E2-SS & E2-SC duhet të merret 

parasysh pesha minimale e rregullores së Shtojcës J të FIA-s, Artikulli 277.    
3.1.2. Kupa e Shqipërisë Hill Climb: Kanë të drejtë të marrin pjesë të gjitha automjetet që janë brenda 

rregullave të Kodit Sportiv Kombëtar.  
3.1.3. Makina prodhimi serie:  

Class 1:  - deri në 1150 cc 
Class 2:  - mbi 1150 cc   deri në 1600 cc 
Class 3:  - mbi 1600 cc   deri në 2500 cc 
Class 4:  - mbi 2500 cc deri në 3500 cc 
Class 5:  - mbi 3500 cc deri në 4500 cc 
Class 6:  - mbi 4500 cc 

3.2. Çdo automjet me karakteristika të pamjaftueshme të sigurisë ose që nuk respekton 
rregulloret në fuqi nuk do të pranohet ose do të përjashtohet nga eventi.  
3.3. Mund të përdoret vetëm karburant, i cili përputhet me dispozitat e Shtojcës J të FIA-s. 
3.4. Çdo formë e para-ngrohjes së gomave para fillimit të eventit është e ndaluar dhe mund të 
rezultojë në sanksione që mund të shkojnë deri në përjashtim. 
 

4. PAJISJET E SIGURISË SË PILOTËVE  
 

4.1.  Mbajtja e një rripi sigurie dhe një helmete përplasjeje që përputhen me standardet e 

aprovuara nga FIA janë të detyrueshme gjatë sesionit të provave dhe të garës për pilotët që duan 

të klasifikohen në International Hill Climb. 



   
 

 7 

4.2. Pilotët janë të detyruar rreptësisht të veshin veshje rezistente ndaj zjarrit (përfshirë një 

kostum, një maskë, doreza, etj.) që përputhen me standardin aktual të FIA-s ose vetëm të jenë të 

homologuara për pilotët që duan të klasifikohen vetëm në kampionatin kombëtar. 

 

5. PILOTËT DHE KONKURRENTËT E LEJUAR 
 

5.1. Ëdo person që është zotërues i një license ndërkombëtare të vlefshme gjatë vitit të zhvillimit të garës, 

mund të lejohet të marrë pjesë si një garues. Ata që garojnë për titullin e ACA duhet të kenë një licensë, por 

do të renditen vetëm në klasifikimin e vlefshmë për ACA, nëse nuk zotërojnë një licensë ndërkombëtare.    

5.2. Piloti duhet të zotërojë një licencë të drejtimit të automjetit dhe një licencë ndërkombëtare 

piloti të vlefshme për vitin aktual. 

5.3. Konkurrentët e huaj dhe pilotëtë duhet të zotërojnë një autorizimit me shkrim nga ASN për 

të marrë pjesë në evente. Gjithashtu, ASN u jep atyre licencën (madje edhe duke marrë një 

shënim në licensë). 

 

6. REGJISTRIMET, PËRGJEGJËSIA DHE SIGURIMI 
 

6.1. Aplikimet për regjistrim do të pranohen pas publikimit të Rregullores Suplementare dhe do të 

dërgohen te:  

me postë:   

Automobile Club Albania – Rr. “I. Qemali” Nr. 9, H. 2, Nj. A. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri.  

 

me email:  

sport@aca.al 

sekretaria@aca.al  

 

Data e fundit e regjistrimeve:   

E enjte, 09 Shtator 2021, 24:00.  

 

Aplikimet për regjistrim të bëra me email ose faks duhet të konfirmohen me shkrim gjatë Kontrollit 

Administrativ, duke siguruar informacionin e kërkuar në formularin zyrtar të regjistrimit dhe të shoqëruar 

me tarifat e regjistrimit.  

Formulari do të pranohet i plotë dhe konform pikave të Kodit dhe udhëzimeve të Rregullores Kombëtare 

Sportive.  

Organizatori do të vendosë protokollin e regjistrimeve. Kryetari i gjyqtarëve do të marrë protokollin e 

regjistrimeve së bashku me dokumentacionin përfundimtar të eventit. 

Duke u regjistruar, piloti pranon:  

- të deklarojë se është i vetëdijshëm dhe njeh dispozitat e Kodit dhe Shtojcave të tij, të Rregulloreve 

Kombëtare të Sportit, Normave të tij Plotësuese dhe Rregulloreve Plotësuese të tanishme, duke u 

angazhuar se i ka respektuar dhe do ti respektojë ato;  
- të njohë ACA-n si organin e vetëm kompetent, përveç të drejtës së apelit siç parashikohet në Kod dhe në 

Rregulloret Kombëtare të Sportit; rrjedhimisht heq dorë të ndërmarrë hapa ligjorë në organe të tjetra për 

fakte vijuese që vijnë nga organizimi dhe nga zhvillimi i garës; 

- ta lirojë ACA-n, Organizatorët, të gjithë Zyrtarët nga të gjitha palët e treta për dëmet e pësuara nga vet 

konkurrenti, pilotët e tij, punonjësit ose mallrat. 
6.2. Numri maksimal i regjistrimeve të pranuara (duke përfshirë makinat historike dhe E3) është 50.  

mailto:sport@aca.al
mailto:sekretaria@aca.al
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6.2.1. Deklarohet numri maksimal i 50 regjistrimeve për ato që kanë të bëjnë me veturat historike, 

ndërsa përparësi do t'u jepet konkurrentëve të huaj që marrin pjesë në CEZ. Ka një numër 

maksimal prej 20 poseduesish të licencës ACA. 

6.3. Mund të ketë ndryshim të automjetit pas mbylljes së regjistrimeve dhe deri në përfundimin e 

kontrolleve, nëse automjeti i ri i përket të njëjtit Grup dhe të njëjtën klasë të kapacitetit të 

cilindrit (Neni 3.2) si automjeti që do të zëvendësojë. 

6.4. Pas mbylljes së regjistrimeve, nuk mund të ndodhë asnjë ndryshim i konkurrentit. Ndryshimi i 

pilotit autorizohet në përputhje me nenin 121 të Kodit. Piloti zëvendësues, i cili duhet të ketë një 

licencë të vlefshme si dhe autorizim nga ASN e tij, duhet të futet në listë përpara se të bëhen 

kontrollet administrative për automjetin në fjalë. 

6.5. Nisjet dyshe (1 pilot për 2 makina ose 1 makinë për dy pilotë) nuk janë të lejuara.  

6.6. Tarifat e regjistrimit do të jenë si më poshtë:  

- € 50 – për të gjitha automjetet që plotësojnë kushtet e neneve 3.1.1 dhe 3.1.2 të rregulloreve 

suplementare  

- € 20 – për të gjithë automjetet që respektojnë kushtet e nenit 3.1.3 të rregulloreve suplementare  

 

Pa reklamën opsionale të organizatorit (neni 8.3.2), duhet të paguhet dyfishi i shumës së lartpërmendur. 

 

Tarifat e regjistrimit duhet të paguhen si më poshtë:  

Me bankë në:  

UNION BANK – Adresa: Blv. “Zogu I”, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë: 

IBAN Code: AL73214111060111109525020127 

BIC/SËIFT: UNALALTR 

 

6.7 Një regjistrim pranohet vetëm nëse plotësohet me tarifën e regjistrimit dhe është bërë 

në afatin e përcaktuar në nenin 6.1. 

6.7.1 Pilotët me licensë të huaj mund ta bëjnë pagesën e tarifës së regjistrimit gjatë Kontrollit 

Administrativ.  

6.8. Në të gjitha rastet, tarifat e regjistrimit përfshijnë primin e sigurimit të përgjegjësisë civile të 

konkurrentëve dhe pilotëve, si dhe numrat e nevojshëm të fillimit. 

6.9 Tarifa e regjistrimit do të kthehet plotësisht nëse regjistrimi nuk pranohet ose eventi 

anulohet. 

Në rast të ndonjë tërheqje nga regjistrimi:  

- do të kthehet 50% e tarifës nëse tërheqja arrin para datës së mbylljes së regjistrimeve; 

- tarifa e regjistrimit nuk kthehet nëse tërheqja mbërrin pas datës së mbylljes së regjistrimeve.  

 

Duhet të zbatohen gjithashtu edhe dispozitat e mëposhtme:    

a. Në rast të ndërprerjes së eventit gjatë sesioneve të garës garës për shkaqe që nuk i atribuohen 

Organizatorit (aksidente, rrëshqitja e tokës, zjarri, etj.), tarifa e hyrjes nuk do të kthehet; 

b. Në rast të ndërprerjes së eventit gjatë sesionit të provave zyrtar për shkaqe që nuk i atribuohen 

Organizatorit (aksidente, rrëshqitja e tokës, zjarri, etj.), 40% e tarifës së regjistrimit do të kthehet. 

Në rastet e pikës b), kontributi eventual të çmimit përfundimtar është në masën 60% të shumës normale; 

në rastet e pikës a) është në masën 100%. 

Kthimi i tarifës së regjistrimit do të ekzekutohet brenda 15 ditëve pas eventit.   

6.10 Ëdo pjesëmarrës do të marrë pjesë me përgjegjësinë e tij. Organizatori do të refuzojë të 

pranojë ndonjë përgjegjësi për dëmtimin personal ose dëmtimin e pronës kundrejt 

konkurrentëve, pilotëve, asistentëve dhe palëve të treta. 
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Ëdo konkurrent/pilot është përgjegjës për sigurimin e tij.  

6.11 Në përputhje me rregulloret ligjore, organizatori ka ndërrmarë një politikë sigurimi ose 

politika që mbulojnë rreziqet e mëposhtme: 

- përgjegjësia civile e palës së tretë deri në € 200.000,00; 

6.12 Sigurimi i përgjegjësisë civile i marrë nga organizatori do të aplikohet për të gjithë 

kohëzgjatjen e eventit, jo vetëm gjatë provave zyrtare apo sesionit të garës, por edhe gjatë 

udhëtimeve nga zona e parkimit në pistë dhe anasjelltas.  

 

7. TË DREJTAT DHE TEKSTI ZYRTAR 
 

7.1. Organizatori rezervon të drejtën që të shtojë Rregulloren Suplementare ose të nxjerrë kushte 

apo udhëzime shtesë, të cilat do të përbëjnë një pjesë integrale të tyre. Ai gjithashtu rezervon të 

drejtën për të anuluar ose ndaluar eventin në rast të një pjesëmarrje të pamjaftueshme, forcave 

madhore ose ngjarjeve të paparashikueshme, pa qenë i detyruar që të sigurojë kompensim. 

7.2. Pjesëmarrësit do të informohen për çdo ndryshim ose kushte shtesë sa më shpejt të jetë e 

mundur përmes buletineve të informacionit, të cilat do të postohen në tabelën e njoftimeve 

zyrtare (neni 1.3). 

7.3 Për ëdo rast që nuk parashikohet në rregulloret plotësuese, vendoset nga gjyqtarët e eventit. 

7.4 Për rregulloret suplementare, teksti në anglisht do të konsiderohet si tekst autentik. 

 

8. DETYRIMET E PËRGJITHSHME 
 

8.1 Numrat e startit  

8.1.1.  Organizatori duhet t'i sigurojë secilit pjesëmarrës dy sete të numrave të fillimit, të cilët 

duhet të shfaqen qartë (pa prerje dhe me të gjitha reklamat e dukshme), përpara kontrolleve 

teknike, në të dy anët e automjetit (të orientuar vertikalisht) gjatë të gjithë kohëzgjatjes së 

eventit. Automjetet pa numra të saktë të fillimit nuk do të lejohen të nisin garën. 
Ëdo numër duhet të jetë me ngjyrë të zezë (të kuqe për konkurrentët me aftësi të kufizuara) në sfond të 

bardhë dhe duhet të jetë i trashë 5 cm dhe i lartë 30 cm. 

8.1.2.  Konkurrentët janë përgjegjës për shpërndarjen e numrave të fillimit, pas udhëzimeve të 

organizatorit (shiko shtojcën Nr. 5). 

8.1.3. Në përfundim të eventit, përpara se të dilni nga Parc Fermé ose nga parkimi, numrat e 

automjeteve që lëvizin në rrugë publike duhet të hiqen. 

8.2. Marrëveshjet e fillimit  

8.2.1. Pilotët duhet të vihen në dispozicion të zyrtarit të garës të paktën një orë para fillimit të 

provave zyrtare ose garës. Drejtuesit e mjeteve do të pranojnë pasojat nëse nuk janë të 

vetdijshmë për ndonjë kusht ose modifikim të orarit që mund të vendoset para fillimit. 

8.2.2. Pjesëmarrësit do të kenë vendin e tyre në radhën startuese të paktën 10 minuta para 

kohës së fillimit. Çdo pilot që nuk arrin të raportojë në start kohën e tij të planifikuar të startit, 

mund të përjashtohet nga eventi.  

8.3. Reklamat 

8.3.1. Çdo reklamë mund të vendoset në automjet me kusht që:  

- përputhet me rregulloret e FIA-s dhe rregulloret kombëtare;  

- nuk është fyese.  

Asnjë reklamë çfarëdo nuk mund të ngjitet në dritaret anësore. 

8.3.2. Organizatori ka parashikuar për reklamimin e mëposhtëm:   

- e detyrueshme: SPONSORË NË NUMRIN E STARTIT  
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- opsionale: NGJITËSE ANËSORE OSE TË PËRPARME 

Prania e reklamimit të detyrueshëm do të kontrollohet në makina gjatë kontrollit, para fillimit. 

8.4. Sinjalet e flamurëve dhe sjellja në pistë  

8.4.1. Sinjalet e mëposhtme të flamurëve mund të përdoren gjatë provave dhe garës, dhe duhet 

të respektohen rreptësisht: 

 Flamur i kuq:     Ndalo menjëherë dhe plotësisht 

 Flamur i verdhë *:    Rrezik, absolutisht pa parakalim. 

 Flamur i verdhë me shirita të kuq:  Sipërfaqe e rrëshqitshme, ndryshim në 

sipërfaqe 

 Flamur me kuadrate bardh e zi:   Fundi i sesionit (vija e finishit). 

* Flamur i tundur:     Rrezik i menjëhershëm, përgatituni të 

ndaloni 

* Dy flamuj së bashku:     Rrezik serioz. 

8.4.2. Është rreptësisht e ndaluar të drejtosh një automjet nëpër ose në drejtim të kundërt të 

drejtimit të garës, përveç nëse udhëzohet ta bësh këtë nga marshallët ose drejtori i garës. Ëdo 

shkelje e kësaj rregulloreje do të rezultojë në përjashtim, me shtimin e mundshëm të sanksioneve 

të tjera dhe transmetimin e çështjes te ASN-ja në fjalë. 

8.4.3. Nëse një pilot është i detyruar të ndalojë sesionin e tij për shkak të dështimit mekanik ose 

problemeve të tjera, ai menjëherë duhet ta parkojë automjetin e tij larg pistës dhe ta lërë atë, dhe 

t'i bindet çdo udhëzimi të dhënë nga marshallët. 

 

9. KONTROLLI ADMINISTRATIV DHE KONTROLLI TEKNIK 
 
 

9.1 Kontrolli administrativ  
9.1.1. Kontrollet administrative do të bëhen në Restorantin D. Kau, KRUJË - Rruga e Malit - Sarisalltik, të 
Premten 10 Shtator 2021, nga ora 10.30 deri në 18.30, dhe në pjesën e startit të Shtunën 11 Shtator 2021, 
nga 8.30 deri në 09.30. 
9.1.2. Pjesëmarrësit duhet të raportojnë personalisht për kontrollet. 
9.1.3. Duhet të paraqiten dokumentat e mëposhtme: licenca e pilotit dhe pasaporta teknike. Gjithashtu, 
garuesit e huaj duhet të paraqesin autorizimin me shkrim nga ASN-ja e tyre, nëse kjo nuk është 
bashkangjitur ose shënuar në mënyrë specifike në licencën e tyre. 

9.2 Kontrolli 
9.2.1. Kontrolli do të bëhet në Restorantin D. Kau, KRUJË - Rruga e Malit - Sarisalltik, të Premten 10 Shtator 
2021, nga ora 10.30 deri në 18.30, dhe në pjesën e startit të Shtunën 11 Shtator 2021, nga 8.30 deri në 
09.30. 
9.2.2. Pjesëmarrësit janë të detyruar të shoqërojnë automjetin e tyre te kontrolli, në mënyrë që të mund 

të kryhen identifikimet dhe kontrollet e sigurisë. Do të kontrollohen gjithashtu edhe pjesa e përgjithshme 
kundër zjarrit dhe helmeta. 

9.2.3. Pasaporta teknike kombëtare dhe formulari i homologimit të automjetit duhet të paraqiten sipas 
kërkesës. Në të kundërt, kontrollimi mund të refuzohet. 
9.2.4. Pjesëmarrësit që raportojnë për kontroll pas kohës së tyre të caktuar do t'i nënshtrohen një dënimi, 
i cili mund të shkojë deri në përjashtim, sipas gjykimit të zyrtarëve. Sidoqoftë, kujdestarët mund të 
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vendosin të lejojnë që automjeti të kontrollohet nëse piloti mund të provojë se mbërritja e tyre me vonesë 
ishte për shkak të forcës madhore. 
9.2.5. Shqyrtimi nuk përbën konfirmim se automjeti është në përputhje me rregulloret në fuqi. 
9.2.6. Pasi të ketë përfunduar kontrolli, lista e pjesëmarrësve të autorizuar për të marrë pjesë në provazt 

zyrtare do të publikohet nga organizatori. 
9.2.7. Gjatë kontrollit teknik, do të jetë e mundur të bëhet kontroll unik për kampionatet. 

 

10. ZHVILLIMI I EVENTIT 
 

10.1. Nisja & finishi & matja e kohës 

10.1.1. Starti do të bëhet me automjetin e palëvizshëm dhe motorin e ndezur. Gjyqtarët dhe drejtori i garës 

janë të lirë të ndryshojnë rendin e nisjes sipas rrethanave. 

10.1.2. Asnjë automjet nuk mund të fillojë garës jashtë Grupit të tij, përveç rasteve kur autorizohet për ta 

bërë këtë nga drejtuesit e garës. 

10.1.3. Çdo automjet që ka kaluar aparatin e kohës, do të konsiderohet si i nisur dhe nuk do t'i jepet 

mundësi për një nisje të dytë. 
10.1.4. Çdo refuzim ose vonesë në start do të bëjë që të ketë përjashtim. 
10.1.5. Gara përfundon kur automjeti kalon vijën e finishit. Sapo të ketë ndodhur kjo, automjeti duhet të 

ulë shpejtësinë në mënyrë drastike. 
10.1.6. Koha do të matet duke përdorur qeliza fotoelektrike dhe duhet të jetë e saktë në të paktën 1/100 

të sekondës. 
10.2. Provat 

10.2.1. Është rreptësisht e ndaluar të praktikosh jashtë orarit të caktuar për provat zyrtare. Gjatë 

javës para garës, ndalohet kryerja e testeve falas me makina që nuk janë në përputhje me Kodin 

Rrugor Shqiptar ose shpërfillja e tyre. Pas një raporti nga Autoritetet, Drejtuesit do të vendosin 

në lidhje me sanksionin që do t'u imponojnë shkelësve, të cilat mund të shkojnë deri në 

mospranimin në garë. Organizatorët do të bëjnë një marrëveshje me Autoritetet Vendore në 

mënyrë që të përgatisin një shërbim të përshtatshëm kontrolli dhe të raportojnë emrat e 

garuesve që shkaktojnë shkelje të dispozitave të qarkullimit rrugor. 

10.2.2. Provat zyrtare do të zhvillohen në përputhje me orarin e detajuar të hartuar nga organizatori. 

Provat zyrtare do të zhvillohen me dy prova.  
Starti i provave zyrtare do të bëhet në Krujë në Rrugën e Malit, me startin në koordinatat N 

41.52.8541 - E. 19.79.6621 në një lartësi 791 metra mbi nivelin e detit).      

Më 11 Shtator 2021, fillimi i sesionit të parë të provave zyrtare nis në orën 10:00 dhe fillimi i sesionit të 

dytë të provave zyrtare do të nisë 30 minuta pasi makinat të kthehen nga sesioni i parë, me rendin e 

mëposhtëm të nisjes së makinave: 

10.2.3. Vetëm automjetet që kanë kaluar kontrollin do të lejohen të fillojnë provat zyrtare. 
10.2.4. Kushtet për pranimin në fillimin e provave ndjekin rendin regresiv të numrave të fillimit. Një Zyrtar 

do të kontrollojë këtë urdhër regresiv dhe praninë e duhur të reklamimit të detyrueshëm para vijës së 

fillimit. Rastet speciale do t'i paraqiten drejtuesve. 
Çdo konkurrent për të marrë pjesë në garë duhet të ketë zhvilluar të paktën një herë një provë në pistën e 

plotë gjatë provave zyrtare. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, një konkurrent që nis provën zyrtare, por nuk 

e përfundon deri në fund, mund të pranohet në garë nëse në njërën nga tre edicionet e mëparshme të garës, 

është në klasifikim dhe pista nuk ka ndryshuar më shumë se 10%. 

Gjithashtu, piloti mund të pranohet në garë me vendim të motivuar nga gjyqtarët me propozimin e 

Drejtorit të Garës. 

10.3. Gara 

10.3.1. Bateritë e garës do të zhvillohen në përputhje me orarin e detajuar të hartuar nga organizatori. 
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Nisja e garës do të bëhet në Krujë në Rrugën e Malit me startin në koordinatat N 41.52.8541 - E. 

19.79.6621 më 12 Shtator 2021 duke nisur nga ora 10:00, ndërsa sesioni i dytë do të nisë 30 minuta 

pasi makinat të kenë përfunduar sesionin e parë.        

Koha e startit do të sinjalizohet me dritën jeshile të semaforit. Në të njëjtën kohë, një fotocelë e lidhur me 

një instrument shkrimi, e vendosur në një metër nga vija e fillimit dhe në lidhje me pjesën më të madhe të 

përparme të makinës, do të marrë kohën e duhur të startit. Një pilot mund të mos jetë gati për të nisur. 

Atëherë ai mund të lejohet të fillojë me një vonesë që nuk i kalon 30 sekonda. Përtej një vonese të tillë, 

piloti nuk do të lejohet të niset dhe do të konsiderohet se është tërhequr. 

Drejtori i Garës mund të autorizojë pilotët e ndaluar gjatë garës për shkak të ndërprerjeve që nuk janë për 

shkak të tyre, për të përsëritur ribashkimin në garë. 

10.3.2. Gara do të zhvillohet me dy sesione.  

10.4. Asistenca nga jashtë 

10.4.1. Çdo ndihmë nga jashtë do të bëjë që të ketë përjashtim.   

10.4.2. Automjetet, të cilat janë ndalur përgjatë rrugës, mund të tërhiqen vetëm me urdhër të Drejtorit të 

Garës.   

 

11. PARC FERMÉ & KONTROLLI FINAL 
 

11.1. Parc Fermé 

11.1.1. Në fund të eventit (dhe në fund të Sesionit të 1-rë), rregullat e Parc Fermé do të zbatohen midis 

vijës së finishit dhe hyrjes në Parc Fermé. 
11.1.2. Në fund të eventit (dhe gjithashtu në fund të Sesionit të 1-rë), të gjitha automjetet e klasifikuara do 

të qëndrojnë në Parc Fermé derisa të jepet një urdhër ndryshe nga Drejtori i Garës me miratimin e 

gjyqtarëve. Rregullat e Parc Fermé nuk do të hiqen derisa të ketë skaduar periudha e lejuar për paraqitjen 

e kontestimeve. 

   Sipas udhëzimeve të gjyqtarëve, pilotët duhet të ngasin makinat e tyre, pa u ndalur deri në në Parc Fermé. 

11.1.3. Zona e rigrupimit në fund të Sesionit të 1-rë ndodhet në vijën e finishit, në Krujë, Rruga e Malit, 

Koordinata N.41.51.7383 - E. 19.802.811 
11.2. Kontrollet shtesë 

11.2.1. Çdo automjet mund t'i nënshtrohet një kontrolli shtesë nga kontrollorët, si gjatë eventit, por edhe 

veçanërisht pas përfundimit. 
11.2.2. Me kërkesë të administruesve, spontanisht ose pas një proteste, një automjet mund të 

administrohet pas përfundimit dhe t'i nënshtrohet një kontrolli të plotë dhe të detajuar që do të çonte në 

çmontimin e automjetit. 
11.2.3. Kontrolle të veçanta (peshimi, etj.) do të bëhen nga një shërbim e autorizuar i makinave nga ACA. 
 

12. KLASIFIKIMET, KONTESTIMET DHE APELIMET 
 

12.1 Klasifikimet 

12.1.1. Kushtet për hartimin e klasifikimeve janë si më poshtë:   

- Klasifikimet do të krijohen duke ndjekur rendin në rritjen e kohës.     

- Në rast të një gare me dy sesione, klasifikimet do të krijohen duke shtuar kohën e dy sesioneve. 

12.1.2. Rregulli për të vendosur midis konkurrentëve në rastin e barazimit është si më poshtë: 

Koha më e mirë në njërën nga dy sesionet. 

12.2. Kontestimet 

12.2.1. Paraqitja e protestave dhe afatet që duhet respektuar, do të jenë në përputhje me dispozitat e 

Kodit. 
12.2.2. Afati për paraqitjen e protestave kundër rezultateve ose klasifikimit (neni 13.4.4 i Kodit) është 30 

minuta pas publikimit të rezultateve në tabelën e njoftimeve zyrtare. 
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12.2.3. Pagesa për protesta është 50,00 € dhe duhet të paguhet në momentin e prezantimit të protestës. 

Depozita do të rimbursohet vetëm nëse protesta pranohet. 
12.2.4. Protestat masive dhe protestat në lidhje me penalizimin e kohës ose vendimet e marra nga 

gjyqtarët e faktit nuk pranohen. 
12.2.5. E drejta për të protestuar mund të ushtrohet vetëm nga konkurrentët që janë përfshirë në event, 

ose nga përfaqësuesit e tyre që mbajnë një autorizim të shkruar (dokument origjinal). 
12.2.6. Në rast të një proteste që kërkon çmontimin e automjetit, kostot e parashikuara që rezultojnë do 

të garantohen me një pagesë që do të specifikohet nga gjyqtarët. Pagesa duhet të paguhet brenda 

periudhës së përcaktuar nga gjyqtarët në mënyrë që të kryhet ky kontroll. 
12.2.7. Kontestimet kundër vlefshmërisë së hyrjes dhe/ose kundër kualifikimit të konkurrentëve ose 

pilotëve, duhet të paraqiten maksimumi brenda dy orëve pas përfundimit të kontrollit. 
12.2.8. Afati i fundit për kontestimet në lidhje me mospërputhjen e një automjeti dhe/ose klasifikimeve 

do të depozitohet brenda 30 minutave nga publikimi i rezultateve absolute të grupit të nënshkruara nga 

drejtori i garës. 
12.3 Apelimet 

12.3.1. Paraqitja e një apelimi dhe kostot përkatëse do të jenë në përputhje me dispozitat e Kodit. 
12.3.2. Pagesa për ankesat kombëtare përcaktohet 100,00 €. Pagesa për apelimet ndërkombëtare 

përcaktohet vit pas viti nga FIA. 
12.3.3. Konkurrenti ka detyrimin që t'ia dorëzojë detajin mekanik të kontestuar drejtuesve për dërgimin 

në Gjykatën Kombëtare të Apelit, të bërë në përputhje me kërkesat e ACA-s. 
 

13. ÇMIMET, KUPAT DHE CEREMONIA E DHËNIES SË KUPAVE   
 

13.1. Çmimet dhe Kupat 

13.1.1. Do të jepen çmimet, kupat dhe trofetë e mëposhtëm: 
  1° - 2° - 3° për çdo Kategori;  

Çmimet e nderit, përveç tre çmimeve të para në klasifikim, mund të mblidhen nga një person me një 

autorizim të shkruar. 

Tre të parët e klasifikimit absolut të grupit duhet të marrin pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve. 

Në rast mungese pa ndonjë arsye të vlefshme, pilotët do të humbasin të drejtën për çmimet e nderit. 

13.1.2. Çmimet, të cilat nuk janë mbledhur brenda një muaji pas eventit, do të mbeten pronë e 

organizatorit. Çmimet nuk do të dërgohen, ato duhet të mblidhen. 
13.1.3. Çmimet në para duhet të mblidhen personalisht në ceremoninë e dhënies së çmimeve; përndryshe, 

ato do të mbeten pronë e organizatorit. 
13.2. Ceremonia e dhënies së çmimeve  

13.2.1. Është çështje nderi që të gjithë pjesëmarrësit duhet të marrin pjesë në ceremoninë e dhënies së 

çmimeve. 
13.2.2. Ceremonia e dhënies së çmimeve do të mbahet më 12 Gusht 2021 në Krujë, Rruga e Malit me 

Koordinatat: N.41.51.7383 - E. 19.802.811 30 minuta pasi pilotët janë kthyer në Parc Ferme.  

 

14. DISPOZITAT E VEÇANTA  
 

14.1. Mjetet e komunikimit (lidhjet e radios), automjetet e sigurisë, marshallët e rrugës dhe ambulancat 

duhet të qëndrojnë në pozicion derisa të gjithë konkurrentët të kenë bërë rrugën e tyre për t'u kthyer në 

bokse. Në fund të kësaj, drejtuesi i garës mund të japë urdhër për ngritjen e flamurit të gjelbër dhe marshallët 

e rrugës dhe mjetet e sigurisë mund të lënë detyrat e tyre. 
14.2. Pas mbërritjes, gjatë kthimit nga zona e parkimit dhe/ose nga Parc Fermé në parkun e nisjes,  të gjithë 

pilotët janë të detyruar të mbajnë rripa sigurie. Përdorimi i një helmete është e detyrueshme për automjetet 
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1-vendëshe dhe 2-vendëshe dhe rekomandohet për shoferët e automjeteve të tjera. Për më tepër, në rrugën 

e kthimit është rreptësisht e ndaluar të mbash dikë tjetër në bord. 
Do të aplikohet një dënim nga drejtuesit për çdo shkelje deri në përjashtimin nga gara. 

14.3. Jashtë Provave Zyrtare dhe Garës, ngasja e rrezikshme në pistë do të dënohet rëndë. Do të zbatohet 

një dënim nga gjyqtarët ose nga ACA. 
14.4. Kalimi i arkës. Organizatorët do të japin një leje nominale për një pilot dhe një mekanik për automjet 

në mënyrë që të kalojnë arkën, e cila është e vlefshme deri në vijën e fillimit. Kontrollet e mundshme mbi 

vërtetësinë e tyre do të bëhen nga mbikëqyrësit, të cilët do të lejojnë hyrjen vetëm me paraqitjen e 

dokumenteve personale. 
14.5. Është e ndaluar që pilotët të kenë një person të tretë me automjetin e garës deri në rresht. Mbikëqyrësi 

i rreshtimit do t'i raportojë shkeljet e mundshme drejtuesit të garës.  
14.6. Brenda Parc Ferme, shpejtësia maksimale e lejuar është 20 km/h.  

 

Appendix 1:  Itinerari i garës  (Pika e Nisjes dhe e Finishit) 
Appendix 2: Itinerari i garës me tregimin e shërbimeve, shikaneve dhe Plani i Sigurisë    
 
 

Përfaqësuesi zyrtar i Komitetit Organizator 

 

_______________________________ 

Gezim HAJDINI 

 

Drejtori i Garës 

Eridon LAMEBORSHI 
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Shtojca 1: Itinerari i Garës (Pika e Nisjes dhe Finishit) 
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Shtojca 2:  Itinerari i garës me tregimin e shërbimeve, shikaneve dhe Plani i Sigurisë 
 

 


