
 

 

 

 

IMRC Cup: Pozvánka na druhé podujatie seriálu IMRC Cup na Pannonia-ringu 

  

  

Vážení jazdci, 

  

srdečne Vás pozývame na druhé podujatie seriálu IMRC Cup, ktoré sa uskutoční 

19.-21. 05. 2017 na maďarskom Pannonia-ringu. 

Prinášame Vám dôležité informácie k podujatiu: 

- zvýhodnený predpredaj štartovného 

- informácie k prenájmu boxov 

- Zvláštne ustanovenia 

- časový harmonogram 

- športové a technické pravidlá 

  

REGISTRÁCIA SO ZVÝHODNENÝM PREDPREDAJOM 

Zvýhodnený predpredaj na podujatie potrvá do 4. mája do polnoci, čo je 15 dní 

pred začiatkom podujatia. V termíne 15 dní pred podujatím musí byť úhrada 

pripísaná na našom účte. 

Registrovať sa na jednotlivé podujatia môžete po vytvorení používateľského 

účtu na webstránke www.motoch.com. Manuál k vytvoreniu účtu nájdete na 

tomto odkaze: 

https://motoch.com/public/files/userfiles/dokumenty/motoch_navod_sk.pdf. 

Upozornenie: Po registrácii na podujatie Vám príde automaticky vygenerovaný e-



mail s informáciami k úhrade (suma, variabilný symbol. Pri platbe do poznámky 

uveďte svoje celé meno) a v prílohe Vaša prihláška vo formáte pdf. Prihlášku je 

potrebné vytlačiť a podpísanú priniesť na prvé podujatie, inak ju budete musieť na 

mieste vypisovať znova.  

Štartovné dvojdňového podujatia IMRC Cup: 

Predpredaj: 180,- € 

Štandardná cena: 230,- € 

(plus ďalšia trieda: zľava 100,-€ - platí sa na mieste) 

Jazdci do 14 rokov majú zľavu 50,-€ na štartovnom na podujatie. Pri vyplnení 

dátumu narodenia v užívateľskom profile na stránke motoch.com sa im suma 50 € 

automaticky odráta zo štartovného. 

Na mieste podujatia je možnosť dokúpiť si piatkové tréningové jazdy v cene 30,-€ / 

1 tréning. 

  

INFORMÁCIE K PRENÁJMU BOXOV 

Box v depe 170 €/deň, Box v pit 150€/deň. V prípade rezervácie boxu v registrácii 

na webstránke sa Vám k výslednej sume na zaplatenie pripočíta aj záloha za box 

vo výške 100,-€. Zvyšok doplatíte na podujatí. 

Depozit za kľúč 50,- €. 

  

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

Zvláštne ustanovenia na druhé podujatie stiahnete z tohto odkazu: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/ZU%20%20IMRCPannonka%20SK.p

df 

  

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Časový harmonogram podujatia: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/TT%20MOTOCH%2BIMRC%202017

%20%20Pannonia.pdf 

  

  

ŠPORTOVÉ A TECHNICKÉ PREDPISY PRE IMRC CUP 

Športové predpisy: https://motoch.com/public/files/events/documents/nsp-imrc-



 

cup-2017_1.pdf 

Technické predpisy: https://motoch.com/public/files/events/documents/tp-

motoch_1.pdf 

  

KONTAKTUJTE NÁS 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese pecimut@motoch.com, 

alebo na telefónnom čísle +421 918 736 557. 

Naša webstránka: www.motoch.com 

Sledujte nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/SlovakiaRacing 

  

S pozdravom 

Slovakia Racing team 
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