
        

  

 

 

 

MOTOCh a IMRC Cup: organizačné pokyny k druhému podujatiu na 

Pannonia-ringu 

  

Vážení jazdci, 

  

prinášame vám organizačné pokyny k druhému tohtoročnému podujatiu MOTOCh 

a IMRC Cup, ktoré sa uskutoční 19.-21. mája na Pannonia-ringu. 

  

VJAZD DO PADDOCKU 

Vjazd do paddocku je možný vo štvrtok 18. mája o 19:00 hod! 

V paddocku budú prítomní naši koordinátori, ktorí Vás budú usmerňovať. 

Dodržovať ich pokyny je Vašou povinnosťou. 

Orientačný plán paddocku nájdete tu: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/paddock-plan-pannonia-2017.pdf 

  

VYSTAVENIE DOKLADOV ZA ŠTARTOVNÉ A BOXY 

Pokiaľ máte záujem o vystavenie dokladov za platbu štartovného a boxov, 

oznámte nám to pre administratívnej prebierke a my Vám povieme, kedy si počas 

podujatia doklady môžete vyzdvihnúť. 

  

ADMNISTRATÍVNA PREBIERKA A TECHNICKÁ KONTROLA 

Administratívna prebierka bude prebiehať v Race Office (riadiaca veža na 

prízemí - mapka paddocku: https://www.motoch.com/public/files/userfiles/paddock-

plan-pannonia-2017.pdf 

Na administratívne preberanie si každý pretekár prinesie podpísanú prihlášku, 



ktorá mu prišla e-mailom po online registrácii, licenciu a potvrdenie o zaplatení. 

Pri administratívnej prebierke pretekár, ktorý nebol na prvom podujatí, obdrží: 

- riders kartu (visačku) na celú sezónu 

- 4 ks visačiek pre členov svojho tímu na celú sezónu (bez visačky sa nedostanú 

na pit lane ani na dráhu, v prípade straty bude vystavená nová za poplatok 20,-€) 

Administratívna prebierka bude v čase: 

- štvrtok 19:00 -22:00 

- piatok 07:00 - 19:00 

- Technická kontrola bude prebiehať pri riadiacej veži, kde bude aj Parc Fermé 

- mapka paddocku: https://www.motoch.com/public/files/userfiles/paddock-plan-

pannonia-2017.pdf 

- štvrtok 19:00 -22:00 

- piatok 07:00 - 19:00 

- sobota 07:00 - 15:00 

  

POVINNÝ BRÍFING PRE PRETEKÁROV 

Riders brífing je povinný len pre pretekárov, ktorí neštartovali na prvom 

podujatí na Slovakia Ringu. a uskutoční sa v piatok o 19:00 hod v priestore 

označenom na priloženej mapke: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/paddock-plan-pannonia-2017.pdf 

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Časový harmonogram podujatia nájdete tu: 

https://www.motoch.com/public/files/events/documents/tt-motoch-imrc-2017-

pannonia.pdf 

  

PARC FERMÉ 

Parc Fermé sa bude nachádzať na mieste označenom na mapke paddocku: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/paddock-plan-pannonia-2017.pdf 

  

PARC FERMÉ PRE VÍŤAZOV 

Prví traja jazdci klasifikácie každých pretekov medzinárodného hodnotenia 

MOTOCh odstavia svoje motocykle do špeciálneho Parc Fermé na Pit Lane, 

určeného práve jazdcom pódia. 



 

  

SLUŽBY PRE VÁS 

Pneumatiky 

Na podujatí MOTOCh Vám budú k dispozícii pneumatiky značiek Dunlop, Pirelli 

a Michelin. 

Podvozky Öhlins 

Spoločnosť ÖHLINS Halbich je rovnako na všetkých podujatiach so svojimi 

službami ako predaj, servis a poradenstvo ohľadom podvozkov ÖHLINS. 

– servis tlmičov priamo na okruhu 

– nastavenie tlmičov podľa požiadaviek jazdca 

– predaj produktov Öhlins na väčšinu cestných motocyklov 

– predaj pružín a dielov Öhlins 

Fotografie z podujatia 

O možnostiach získania fotografií z podujatia Vás budeme informovať. 

  

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, 

https://www.facebook.com/MotorcycleChampionship   

  

S pozdravom 

Slovakia Racing team 

   

 


