
  

  

 

  

MOTOCh: Informácie o používaných pneumatikách v seriáli MOTOCh  

  

Vážení jazdci, 

  

predstavujeme Vám spoločnosť APR (www.apr-europe.com), ktorá bude 

dodávateľom pneumatík značiek DUNOP, MICHELIN a PIRELLI pre šampionát 

MOTOCh. 

  

SPOLOČNOSŤ APR ZASTREŠUJE AJ SERIÁL MotoGP 

Naša agentúra kládla veľký dôraz na to, kto bude dodávateľom pneumatík, aby 

sme pre Vás zabezpečili čo najkvalitnejšie služby v oblasti pneumatík, a to od 

zázemia, cez dodanie, prezúvanie a servis až po poradenstvo. To všetko na 

najvyššej úrovni spĺňa práve francúzska spoločnosť APR, ktorá je vo svete 

motoristického športu doslova pojmom. Pôsobí aj v majstrovstvách sveta MotoGP, 

kde zastrešuje seriál dodaním pneumatík, ich servisom, prezúvaním 

a poradenstvom. Tieto komplexné služby v oblasti pneumatík bude mať na starosti 

práve aj v šampionáte MOTOCh, rovnako ako je tomu aj v ďalších motocyklových 

a automobilových pretekárskych seriáloch, kde spoločnosť APR pôsobí. 

  

POUŽÍVANIE PNEUMATÍK PODĽA ŠPORTOVÝCH PORIADKOV 

Podľa Športových pravidiel sú pretekári jazdiaci na pneumatikách značiek Dunlop, 

Michelin a Pirelli povinní používať pneumatiky zakúpené od dodávateľa seriálu. 

Toto pravidlo platí pre kvalifikácie a preteky. V prípade, že chce jazdec 
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v kvalifikácii alebo pretekoch použiť pneumatiky z vlastných zdrojov, tieto musia 

byť na podujatí skontrolované a označené spoločnosťou APR. Toto označenie 

bude spoplatnené sumou 30,-€ za jednu pneumatiku. V  cene tohto poplatku majú 

jazdci zabezpečený servis, prezutia (aj opakované), plus poradenstvo. 

V prípade voľných tréningov môžu jazdci zakúpiť takisto pneumatiky od dodávateľa 

seriálu, ale môžu použiť aj svoje, a to bez nutnosti označenia. 

  

OSTATNÉ ZNAČKY PNEUMATÍK 

Pretekárov používajúcich iné značky pneumatík sa informácie a pravidlá v tejto 

komunikácii netýkajú. Rovnako sa netýkajú ani jazdcov IMRC Cupu, ktorí môžu 

používať aj pneumatiky svoje, ale môžu využiť takisto pneumatiky zakúpené od 

dodávateľa seriálu, spoločnosti APR. 

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

V najbližších dňoch Vám prinesieme cenník pneumatík DUNOP, MICHELIN 

a PIRELLI. 

  

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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