
        

 

 

 

 

    
                                                       

Slovakia Racing: Základné informácie k seriálu IMRC Cup  

   

Vážení jazdci,  

   

prinášame Vám informácie k seriálu IMRC Cup (International Motorcycle Race 

Cup)  

Ďalšie informácie o seriáli Vám budú prichádzať postupne v priebehu niekoľkých 

hodín.  

V tomto prípade zverejňujeme:  

- základné informácie o seriáli IMRC Cup  

- termínový kalendár  

   

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

Pohárové preteky seriálu IMRC Cup sú súčasťou podujatí medzinárodného 

šampionátu MOTOCh – Motorcycle Championship. IMRC Cup je seriál určený 

nielen pre začínajúcich pretekárov, ktorých chcú zažiť atmosféru veľkých 

motocyklových pretekov, no zároveň si netrúfajú vstúpiť priamo do 

medzinárodného šampionátu. Je to ideálna príležitosť pre výkonnostný rast 

pretekárov s možnosťou ďalšieho rozvoja.  

IMRC Cup je navyše seriál s výbornou organizáciou, marketingom a medializáciou 

a zázemím v paddocku, čím môžu pretekári osloviť aj svojich sponzorov 



a partnerov.  

IMRC Cup je vypísaný v otvorených triedach -600 a +600 (do 600 a nad 600 ccm), 

v rámci ktorých jazdci okrem hodnotenia do medzinárodného IMRC Cupu bojujú aj 

o body do národného „Slovenského pohára CPM“.  

Okrem toho, pretekárov z krajiny, ktorá bude mať na pretekoch zastúpenie 

minimálne troch jazdcov v triede, budeme dekorovať po jednotlivých pretekoch aj 

celkovo ako Národných víťazov IMRC Cupu. Títo pretekári budú komunikovaní 

a medializovaní na rovnakej úrovni ako všetci ostatní najúspešnejší jazdci v seriálu 

IMRC Cup.  

Podujatie IMRC Cup je vždy dvojdňové (sobota+nedeľa), pričom pretekári majú 

možnosť dokúpiť si piatkové tréningové jazdy.  

   

TERMÍNOVÝ KALENDÁR IMRC Cup  

        

 29.-30. 04. Slovakia Ring 

       

 20.-21. 05. Pannoniaring 

        

 15.-16. 07. Most 

        

 12.-13. 08. Hungaroring 

         

 07.-08. 10. Slovakia Ring 

ĎALŠIE INFORMÁCIE UŽ ČOSKORO  

Doslova o niekoľko chvíľ Vám prinesieme:  

- Športové predpisy pre IMRC Cup  

- Technické predpisy pre IMRC Cup  



 

- Časový harmonogram  

   

KONTAKTUJTE NÁS  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese 

pecimut@slovakiaracing.sk, 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  

   

   

                              
                               

Facebook Web
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Informácie z IMRC Cupu: Licencie a registrácia štartových čísiel  

   

Vážení jazdci,  

prinášame Vám ďalšie informácie o seriáli IMRC Cupu, ktorý bude súčasťou 

podujatí seriálu MOTOCh:  

- Licencie pre štart v seriáli IMRC Cup  

- Registrácia štartových čísiel  

   

LICENCIE PRE IMRC Cup  

Pre účasť v seriáli IMRC Cup akceptujeme licencie všetkých krajín EU, ktorých 

federácie sú registrované u FIM Europe. Je potrebné byť držiteľom medzinárodnej 

licencie typu „A“, alebo národnej licencie typu „B“ (v tomto prípade je potrebné 

štartovacie povolenie do zahraničia). Výnimku tvoria pretekári z Českej republiky, 

ktorí ku štartu v IMRC Cupe potrebujú medzinárodnú A licenciu svojej federácie.  

   

PREDBEŽNÁ REZERVÁCIA ŠTARTOVÝCH ČÍSIEL  

Pri výbere štartového čísla majú prednosť tí pretekári, ktorí s konkrétnymi 

štartovými číslami jazdili spolu s nami už vlani. Prosíme Vás o akceptovanie tejto 

skutočnosti pri výbere štartového čísla. Pokiaľ sa jazdec s predbežne 

rezervovaným číslom nezaregistruje na prvé podujatie, môže byť jeho číslo 

pridelené inému pretekárovi. Potom si už jazdec na svoje pôvodné, vlaňajšie, číslo 

v prípade zhody ani na ďalších podujatiach nemôže nárokovať.  

Tabuľku so štartovými číslami v jednotlivých triedach nájdete v tabuľkách na tomto 

odkaze: http://motoch.com/public/starting-numbers.xlsx  

Tabuľka bude priebežne aktualizovaná!  

   

 



 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE UŽ ČOSKORO  

O niekoľko hodín Vás budeme informovať o novej webstránke www.motoch.com 

a jej maximálnom možnom využití pre Vaše potreby a prezentáciu.  

   

KONTAKTUJTE NÁS  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese 

pecimut@slovakiaracing.sk, 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  

   

                               
                               

Facebook Web
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Informácie z IMRC Cupu: Športové a technické predpisy a časový 

harmonogram  

k seriálu  

   

Vážení jazdci,  

   

prinášame Vám informácie k seriálu IMRC Cup (International Motorcycle Race 

Cup), ku ktorému sme spustili aj novú webstránku www.motoch.com. Ďalšie 

informácie Vám budú prichádzať postupne v priebehu niekoľkých hodín.  

V tomto prípade zverejňujeme:  

- Športové predpisy  

- Technické predpisy  

- Časový harmonogram  

   

ŠPORTOVÉ A TECHNICKÉ PREDPISY PRE IMRC Cup  

Zverejňujeme 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  

   

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

Predstavujeme Vám dva vzorové časové harmonogram podujatia, ktorý je možné 

variovať. Variant A bude platiť pokiaľ budú na podujatí jazdiť všetky triedy 

(MOTOCh aj IMRC Cupu) samostatne, Variant B bude platiť v prípade, že budú 

zlučované triedy (zlúčené môžu byť len dve triedy rovnakej kubatúry, teda napr. 

SST 600 s triedou SSP, alebo SST 1000 spolu so SBK). Pred každým konkrétnym 

podujatím budeme podľa štartových listín informovať o tom, ktorý variant časového 



 

harmonogramu bude použitý.  

Predbežný časový harmonogram:  

Variant A: 

https://motoch.com/public/files/userfiles/dokumenty/TT_MOTOCH_IMRC_2017_V1

_1.pdf    

Variant B: 

https://motoch.com/public/files/userfiles/dokumenty/TT_MOTOCH_IMRC_2017_V3

_1.pdf  

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE UŽ ČOSKORO  

Doslova o niekoľko chvíľ Vám prinesieme novinky o:  

- potrebných licenciách pre štart v seriáli IMRC Cup  

- predbežnej rezervácii štartových čísiel  

   

KONTAKTUJTE NÁS  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese 

pecimut@slovakiaracing.sk, 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  

   

   

   

              
                               

Facebook Web
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Informácie z IMRC Cupu: zvýhodnený predpredaj na celú sezónu IMRC Cup 

2017  

   

Vážení jazdci,  

   

prinášame Vám informácie k seriálu IMRC Cup:  

- zvýhodnený predpredaj na celú pretekársku sezónu 2017, ktorý potrvá do 31. 

marca  

- ceny štartovného na jednotlivé podujatia po skončení celoročného predpredaja  

- zoznam jazdcov, ktorí vlani ako odmeny za umiestnenia obdržali Vouchery so 

zľavou 10% na celoročné predplatné.  

   

ZVÝHODNENÉ ŠTARTOVNÉ NA CELÚ SEZÓNU IMRC Cupu 2017  

Na našej novej webstránke motoch.com bol spustená registrácia na celú 

pretekársku sezónu za zvýhodnenú cenu. Registrovať sa na celú sezónu za 

zvýhodnené štartovné 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  

Zvýhodnený predpredaj na celú sezónu potrvá do 31. marca 2017! V tomto 

termíne musí byť úhrada pripísaná na našom účte. Ak sa zaregistrujete, ale do 

termínu nebude úhrada na našom účte, Vaša prihláška bude neplatná a budete sa 



musieť registrovať opäť, ale už len priamo pred jednotlivými podujatiami.  

Jazdci do 14 rokov majú zľavu 50,-€ na štartovnom na podujatie, čo na celú 

sezónu predstavuje 250,-€. Pri vyplnení dátumu narodenia v užívateľskom profile 

sa im suma 50 € automaticky odráta zo štartovného.  

Ceny zľavneného celoročného predpredaja IMRC Cup:  

Triedy -600 a +600                                          810,-€  

Cena pre jazdcov do 14 rokov v triede -600 je 560,-€  

Registrovať sa na celú sezónu za zvýhodnený predpredaj môžete po vytvorení 

používateľského konta na webstránke www.motoch.com.  

Upozornenie: Po registrácii na celú sezónu 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 NA JEDNOTLIVÉ PODUJATIA IMRC CUPU  

- Po uplynutí 31. marca sa môžete registrovať už len na jednotlivé podujatia.  

- Registrovať sa na jednotlivé podujatia budete môcť takisto po vytvorení 

užívateľského účtu na stránke motoch.com, ale až po skončení celoročného 

predpredaja.  

- Výška štartovného pre všetky triedy zostáva v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom a nami vtedy organizovaným seriálom zachovaná. Aj tento rok bude 

možnosť uhradiť štartovné najneskôr 15 dní pred podujatím so zľavou. V termíne 

15 dní pred podujatím musí byť úhrada pripísaná na našom účte.  

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. Pri vyplnení dátumu narodenia 

v užívateľskom profile na stránke motoch.com sa im suma 50 € automaticky odráta 

zo štartovného.  

Uzávierky prihlášok za predpredajovú cenu na jednotlivé termíny budú prebiehať 

vždy 15 dní pred konkrétnym podujatím.  

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



1 tréning.  

   

DRŽITELIA VOUCHEROV NA ZĽAVU NA ŠTARTOVNOM IMRC Cup PRE ROK 

2017  

Všetci držitelia Voucherov z vlaňajšej sezóny majú nárok na 10% zľavu na 

štartovnom v seriáli IMRC Cup pre rok 2017 pri predpredaji na celú sezónu.  

Zľavu si môžu uplatniť jedine pri predpredaji na celú sezónu! Na jednotlivé 

podujatia už uplatnenie zľavy nie je možné.  

Pretekári si môžu uplatniť túto 10% zľavu uplatniť už na zľavnené celoročné 

predplatné, čiže ich zľava bude ešte výhodnejšia. V prípade registrácie na celú 

sezónu nás držitelia Voucherov kontaktujú na adrese pecimut@motoch.com alebo 

na telefónnom čísle +421 918 736 557 a my im vytvoríme presné údaje 

k zľavnenej platbe, kde bude vo výslednej sume odrátaných aj práve 10%. 

Nezabudnite nám v tomto prípade uviesť Váš vygenerovaný variabilný symbol 

platby.  

Zoznam držiteľov Voucherov na 10% zľavu na štartovnom v seriáli IMRC Cup 

pre rok 2017:  

KOVARIK Dušan SMF SVK  

BOLEK Jakub PZM POL  

LACZKO Mate MAMS HUN  

JUSZCZAK Mariusz PZM POL  

JADRNY Petr ACCR CZE  

OCHOCKI Rafal PZM POL  

WACHOWSKI Daniel PZM POL  

JAKUBOWSKI Jarek PZM POL  

KUBISTA Radek SMF CZE  

CECH Zbynek SMF CZE  

BUDZYNSKI Jaroslaw PZM POL  

KRUCZEK Mariusz SMF POL  

DZIKI-SEREDA Rafal PZM POL  

MIERZWINSKI Lukasz PZM POL  

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Čoskoro Vás budeme informovať o ďalších novinkách zo seriálu IMRC Cup.  



 

   

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  

   

                             
                               

Facebook Web
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Informácie z MOTOCh a IMRC Cupu: Spustenie novej webstránky 

www.motoch.com  

   

Vážení jazdci,  

   

so vznikom nového motocyklového šampionátu MOTOCh spúšťame novú 

webstránku www.MOTOCh.com. Našim cieľom bolo vytvorenie webstránky, ktorá 

spĺňa tie najvyššie kritéria informovanosti, pričom slúži nielen organizátorom 

a fanúšikom, ale hlavne pretekárom, ktorým vytvára nové možnosti prezentovania 

sa a registrácie na podujatia. Stránku budú využívať jazdci oboch seriálov, teda 

MOTOCh a IMRC Cup.  

Po prihlásení sa na webstránku a registrácii na celú sezónu či prvé podujatie 

získate automaticky svoj osobný profil. Svoj profil budete môcť navyše po zadaní 

presnej url adresy Vášho účtu na facebooku a ďalších sociálnych sieťach prepojiť 

práve aj so stránkou motoch.com, kde sa Vaše príspevky označené hashtagom 

#motoch automaticky zobrazia na hlavnej stránke webu a Vy sa takto budete môcť 

prezentovať priamo na motoch.com. Týmto spôsobom sa budete ešte viac 

zviditeľňovať médiám, motocyklovým fanúšikom a sponzorom.  

Z Vášho profilu na stránke motoch.com budú môcť navyše o Vás čerpať informácie 

aj médiá.  

Po registrácii na novú webstránku navyše už nebudete musieť opätovne vypisovať 

prihlášky na každé podujatie, to všetko už bude automaticky uložené vo Vašej 

osobnej databáze v profile.  



 

   

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE WEBSTRÁNKY MOTOCh.com  

Prinášame Vám manuál pre registráciu a prácu s našou webstránkou. Manuál 

stiahnete z tohto odkazu: 

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Už o chvíľu Vám prinesieme nasledujúce informácie:  

- zvýhodnený predpredaj na celú pretekársku sezónu 2017, ktorý potrvá do 31. 

marca  

- ceny štartovného na jednotlivé podujatia  

- zoznam jazdcov, ktorí vlani ako odmeny za umiestnenia obdržali Vouchery so 

zľavou 10% na celoročné predplatné.  

   

KONTAKTUJTE NÁS  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese 

pecimut@slovakiaracing.sk, 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  

   

                         
                               

Facebook Web
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Informácie z MOTOCh: Licencie a registrácia štartových čísiel  

   

Vážení jazdci,  

prinášame Vám ďalšie informácie o seriáli MOTOCh – Motorcycle Championship:  

- Licencie pre štart v seriáli MOTOCh  

- Registrácia štartových čísiel  

   

LICENCIE PRE MOTOCh  

Pre štart na podujatiach seriálu MOTOCh budú akceptované medzinárodné 

licencie všetkých krajín, ktorých federácie sú registrované u FIM a FIM Europe.  

   

PREDBEŽNÁ REZERVÁCIA ŠTARTOVÝCH ČÍSIEL  

Pri výbere štartového čísla majú prednosť tí pretekári, ktorí s konkrétnymi 

štartovými číslami jazdili spolu s nami vlani v nami vtedy organizovanom seriáli. 

Prosíme Vás o akceptovanie tejto skutočnosti pri výbere štartového čísla. Pokiaľ 

sa jazdec s predbežne rezervovaným číslom nezaregistruje na prvé podujatie, 

môže byť jeho číslo pridelené inému pretekárovi. Potom si už jazdec na svoje 

pôvodné, vlaňajšie, číslo v prípade zhody ani na ďalších podujatiach nemôže 

nárokovať.  

Tabuľku so štartovými číslami v jednotlivých triedach nájdete v tabuľkách na tomto 

odkaze: http://motoch.com/public/starting-numbers.xlsx  



 

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE UŽ ČOSKORO  

O niekoľko hodín Vás budeme informovať o novej webstránke www.motoch.com 

a jej maximálnom možnom využití pre Vaše potreby a prezentáciu.  

   

KONTAKTUJTE NÁS  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese 

pecimut@slovakiaracing.sk, 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  

   

   

   

                           
                               

Facebook Web
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Informácie z MOTOCh: Športové a technické predpisy a časový harmonogram  

   

Vážení jazdci,  

   

spúšťame vlnu nových informácií k šampionátu MOTOCh – Motorcycle 

Championship, ku ktorému bola spustená nová webstránka www.motoch.com. 

Informácie Vám budú prichádzať postupne v priebehu niekoľkých hodín.  

V tomto momente zverejňujeme:  

- Športové predpisy  

- Technické predpisy  

- Časový harmonogram  

   

ŠPORTOVÉ A TECHNICKÉ PREDPISY  

Športové a technické predpisy sú prispôsobené priamo pre seriál MOTOCh. Našou 

snahou bolo oproti minulosti vytvoriť predpisy jednoduchšie.  

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

sportove-predpisy-2017_3.pdf  

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

motoch_1.pdf  

Technické predpisy STK 300: 

https://motoch.com/public/files/events/documents/technicke-predpisy-stock300sk-

2017_1.pdf  

   

ČASOVÝ HARMONOGRAM  



 

Predstavujeme Vám dva vzorové časové harmonogram podujatia, ktorý je možné 

variovať. Variant A bude platiť pokiaľ budú na podujatí jazdiť všetky triedy 

(MOTOCh aj IMRC Cupu) samostatne, Variant B bude platiť v prípade, že budú 

zlučované triedy (zlúčené môžu byť len dve triedy rovnakej kubatúry, teda napr. 

SST 600 s triedou SSP, alebo SST 1000 spolu so SBK). Pred každým konkrétnym 

podujatím budeme podľa štartových listín informovať o tom, ktorý variant časového 

harmonogramu bude použitý.  

Predbežný časový harmonogram:  

Variant A: 

https://motoch.com/public/files/userfiles/dokumenty/TT_MOTOCH_IMRC_2017_V1

_1.pdf    

Variant B: 

https://motoch.com/public/files/userfiles/dokumenty/TT_MOTOCH_IMRC_2017_V3

_1.pdf  

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE UŽ ČOSKORO  

Doslova o niekoľko chvíľ Vám prinesieme novinky o:  

- potrebných licenciách pre štart v seriáli MOTOCh  

- predbežná rezervácia štartových čísiel  

   

KONTAKTUJTE NÁS  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese 

pecimut@slovakiaracing.sk, 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  

   

   

   

                         
                               



Facebook Web
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Informácie z MOTOCh: zvýhodnený predpredaj na celú sezónu MOTOCh 

2017  

   

Vážení jazdci,  

   

prinášame Vám informácie k šampionátu MOTOCh – Motorcycle Championship:  

- zvýhodnený predpredaj na celú pretekársku sezónu 2017, ktorý potrvá do 31. 

marca  

- ceny štartovného na jednotlivé podujatia po skončení celoročného predpredaja  

- zoznam jazdcov, ktorí vlani ako odmeny za umiestnenia obdržali Vouchery so 

zľavou 10% na celoročné predplatné.  

   

ZVÝHODNENÉ ŠTARTOVNÉ NA CELÚ SEZÓNU MOTOCh 2017  

Na našej novej webstránke motoch.com bol spustená registrácia na celú 

pretekársku sezónu za zvýhodnenú cenu. Registrovať sa na celú sezónu za 

zvýhodnené štartovné 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  

Zvýhodnený predpredaj na celú sezónu potrvá do 31. marca 2017! Až po 

tomto dátume sa bude dať registrovať na jednotlivé podujatia! V tomto 

termíne musí byť úhrada pripísaná na našom účte. Ak sa zaregistrujete, ale do 



termínu nebude úhrada na našom účte, Vaša prihláška bude neplatná a budete sa 

musieť registrovať opäť, ale už len priamo pred jednotlivými podujatiami.  

Jazdci do 14 rokov majú zľavu 50,-€ na štartovnom na podujatie, čo na celú 

sezónu predstavuje 250,-€. Pri vyplnení dátumu narodenia v užívateľskom profile 

sa im suma 50 € automaticky odráta zo štartovného.  

Ceny zľavneného celoročného štartovného:  

– 125SP, Moto3/125GP a STK 300:           900,-€ (cena pre jazdcov do 14 rokov 

650,-€)  

– Superstock 600, Supersport, Superstock 1000 a Superbike:    1450,-€  

Cena pre jazdcov do 14 rokov v triede Superstock 600: 1200,-€  

Upozornenie: Po registrácii na celú sezónu 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 NA JEDNOTLIVÉ PODUJATIA  

- Po uplynutí 31. marca sa môžete registrovať už len na jednotlivé podujatia.  

- Registrovať sa na jednotlivé podujatia budete môcť takisto po vytvorení 

užívateľského účtu na stránke motoch.com, ale až po skončení celoročného 

predpredaja.  

- Výška štartovného pre všetky triedy zostáva v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom a nami vtedy organizovaným seriálom zachovaná. Aj tento rok bude 

možnosť uhradiť štartovné najneskôr 15 dní pred podujatím so zľavou. V termíne 

15 dní pred podujatím musí byť úhrada pripísaná na našom účte.  

Výška štartovného na jednotlivé podujatia:  

- 125SP, 125GP/Moto3 a Stock 300: Predpredaj: 200,-€ / Štandardná cena: 230,-

€  

- STK600, SSP, STK1000 a SBK: Predpredaj: 320,-€ / Štandardná cena: 360,-€  

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

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

v užívateľskom profile na stránke motoch.com sa im suma 50 € automaticky odráta 

zo štartovného.  

   



 

DRŽITELIA VOUCHEROV NA ZĽAVU ZO ŠTARTOVNÉHO PRE ROK 2017  

Všetci držitelia Voucherov z vlaňajšej sezóny majú nárok na 10% zľavu na 

štartovnom v seriáli IMRC Cup pre rok 2017 pri predpredaji na celú sezónu.  

Zľavu si môžu uplatniť jedine pri predpredaji na celú sezónu! Na jednotlivé 

podujatia už uplatnenie zľavy nie je možné.  

Pretekári si môžu uplatniť 10% zľavu uplatniť už na zľavnené celoročné 

predplatné, čiže ich zľava bude ešte výhodnejšia. V prípade registrácie na celú 

sezónu nás držitelia Voucherov kontaktujú na adrese pecimut@motoch.com alebo 

na telefónnom čísle +421 918 736 557 a my im vytvoríme presné údaje 

k zľavnenej platbe, kde bude vo výslednej sume odrátaných aj práve 10%. 

Nezabudnite nám v tomto prípade uviesť Váš vygenerovaný variabilný symbol 

platby.  

Zoznam držiteľov Voucherov na 10% zľavu na štartovnom v seriáli MOTOCh 

pre rok 2017 sa vám zobrazí na tomto odkaze: 

https://motoch.com/public/files/events/documents/vouchery2016.pdf  

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Čoskoro Vás budeme informovať o ďalších novinkách zo seriálu MOTOCh.  

   

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  

   

                               
                               

Facebook Web
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