
 

 

 
NAPOTKI ZA PRIPRAVO NA 7. SREČANJE 

               GO-CAR-GO Bo, kar bo! 

    2016 

 
Priprava ekstramobila za spretnostne vožnje: 

 

- podvozje avtomobilčka po potrebi razstaviti in z mastjo namazati vse gibljive dele in 

ponovno sestaviti, 

- s tlačilko za mast namazati krmilni drog, 

- z maticami M12 nastaviti potisni oz. zavorni drog zavor, 

- preveriti pritrjenost vseh elementov za razstavljive zveze (vijake, matice, razcepke, 

prožne zatiče….), 

- priporočen tlak v pnevmatikah 2,5 bara (ob progi bo tudi kompresor, kjer bo možno 

pnevmatike napolniti). 

 

Za pristop k tekmovanju mora ekstramobil  OBVEZNO imeti: 

 

- nameščeno dno ekstramobila,  

- nameščeno ročno zavoro,  

- nameščen sedež z varnostnim pasom, 

- nameščeno krmilo vozila, 

- nameščeno zadnje vlečno uho, sprednje pa odstranjeno, 

- spredaj in zadaj upoštevan prosti kot  med podlago, kolesom in spodnjim robom 

podvozja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVEZNA varnostna oprema pri spretnostnih vožnjah: 

 

Tekmovalci si morajo OBVEZNO zagotoviti varnostno opremo: 

 

- zaščitno čelado, 

- zaščitne rokavice, 

- ščitnike za komolce in kolena (običajna zaščita za rolkarje!). 

Šolski center Ptuj 

Volkmerjeva cesta 19 

2250 Ptuj 

Slovenija 
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Tekmovanje se bo izvedlo v dveh slalomskih disciplinah na dveh progah, na katerih se 

opravita po dve vožnji. Pri vsaki vožnji lahko tekmuje drugi učenec – skupaj torej štirje 

učenci (glej kriterije ocenjevanja). Spust bo iz štartne rampe (glej sliko). Glede na dogovor, 

bo izvedena še poskusna vožnja. 

 

V primeru izjemno slabega vremena se bo srečanje s predstavitvijo in tekmovanjem odvijalo v 

športni dvorani Center, v prilagojeni obliki. 

 

Zaželjeno je, da do torka, 17. maja 2016, na svoji spletni strani predstavite izdelavo 

ekstramobila »od ideje do izdelka«. Stran naj bo čim bolj zanimiva, oblikovana s 

fotografijami, komentarji, morda celo filmčki…. 

 

Ekstramobil naj ima na vidnem mestu ime ali pa ime OŠ, da se ve iz katere OŠ prihaja. 

 

 

VARNOST PRI DELU IN PRIPRAVLJANJE UČENCEV NA TEKMOVANJE 

 

Prosimo vas, da z učenci pri delu upoštevate splošna navodila za varno delo in varovanje 

zdravja. Še posebej upoštevajte, da je izdelek UČILO in z njegovo nadgradnjo predstavlja 

kreativni razvoj mladostnika. 

 

»TO NI DIRKALNIK«, pri njegovem preizkušanju in testiranju imejte 100% nadzor, 

uporabljajte zaščitno opremo in po potrebi zaščitite kraj preizkušanja z zaščitnimi 

mrežami, barikadami iz slame, sena ipd. 

 

Želimo vam obilo dobre volje in užitkov pri izdelavi, preizkušanju, še posebej pa na 7. 

srečanju v SREDO, 18. maja 2016, v Šolskem centru na Ptuju. 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                              Stanko Kostanjevec  


