
 

 

Pozvánka na záverečné podujatie seriálu IMRC Cup na Slovakia Ringu 

  

Vážení jazdci, 

  

srdečne Vás pozývame na posledné tohtoročné podujatie seriálu IMRC Cup, ktoré sa 

uskutoční v dňoch 23.-25. septembra na Slovakia Ringu spolu s pretekmi seriálu Alpe 

Adria RR Championship. Prinášame Vám najdôležitejšie informácie k podujatiu o 

registrácii, platbách, zvláštne ustanovenia, časový harmonogram a podobne. 

  

FUN CUP AKO VHODNÝ TRÉNING NA TOTO PODUJATIE 

V dňoch 5. a 6. septembra organizujeme na Slovakia Ring podujatie Fun Cup, ktoré 

môžete využiť ako ideálny tréning práve pred podujatím Alpe Adrie a IMRC Cupu. Viac 

informácií o Fun Cupe nájdete tu: http://www.slovakiaracing.sk/sk/fun-cup-september-sk/ 

  

IMRC CUP 

IMRC Cup je seriál pohárových dvojdňových podujatí v otvorených triedach -600 a +600, 

v rámci IMRC Cupu sa na prvom podujatí na Slovakia Ringu boduje do nasledovných 

seriálov: 

– IMRC Cup – medzinárodné hodnotenie pre všetkých zúčastnených s nárokom na 

koncoročné ceny pre desať najlepších jazdcov seriálu v oboch triedach (-600 a +600) 

– Slovenský pohár 

– Czech Cup 

– Puchar Polski Rookies 

  

REGISTRÁCIA SO ZVÝHODNENÝM PREDPREDAJOM 

Uzávierka prihlášok za zvýhodnenú cenu bude 14 dní pred začiatkom podujatia, teda 9. 

septembra o polnoci. Po tomto termíne sa dá registrovať už len za štandardné ceny. 

http://slovakiaracing.us9.list-manage1.com/track/click?u=8e97bdc7e4a828cb7a2461ad3&id=ad4b207cad&e=b8f98802af


V  termíne 14 dní pred začiatkom podujatia musíme mať od Vás okrem prihlášky aj 

finančnú úhradu pripísanú na našom účte. 

Upozornenie: Po registrácii Vám príde automaticky vygenerovaný e-mail s informáciami 

k úhrade (suma, variabilný symbol a do poznámky uveďte svoje celé meno) a v prílohe 

Vaša prihláška vo formáte pdf. Prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísanú priniesť na 

podujatie, inak ju budete musieť na mieste vypisovať znova. 

Štartovné: 

Predpredaj: 180,-€ / Štandardná cena: 230,-€ 

Pre jazdcov IMRC Cupu je na mieste podujatia možnosť dokúpenia piatkových tréningov 

v cene 30,-€/1 tréning 

Registrovať na jednotlivé podujatia IMRC Cupu sa môžete na adrese: 

http://www.slovakiaracing.sk/sk/imrc/ 

  

INFORMÁCIE K PRENÁJMU BOXOV 

Cena boxu je 150,-€ / 1 deň. V prípade rezervácie boxu v prihláške sa Vám k výslednej 

sume na zaplatenie pripočíta aj záloha za box vo výške 100,-€. 

  

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE IMRC CUP 

Zvláštne ustanovenia pre toto podujatie IMRC Cupu si môžete stiahnuť tu: 

http://www.slovakiaracing.sk/wp-content/uploads/2016/08/ZU-IMRC-SLOVAKIARING-

SVK-V1_082016.pdf 

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Časový harmonogram stiahnete tu: http://www.slovakiaracing.sk/wp-

content/uploads/2016/08/TT-AA01IMRC-SLOVAKIARING-2016-V1.xlsx 

  

KONCOROČNÉ VYHODNOTENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 

Na tomto podujatí prebehne aj slávnostné odovzávanie cien najúspešnejším pretekárom. 

Podrobnejšie informácie Vám prinesieme neskôr. 

  

PRAVIDLÁ A POKYNY AGENTÚRY 

Zároveň Vás prosíme o prečítanie si Pravidiel a pokynov agentúry Slovakia Racing, 

ktorých dodržiavaním sami prispejete k pohodlnejšiemu priebehu podujatia. Pravidlá a 

pokyny nájdete tu: http://www.slovakiaracing.sk/wp-content/uploads/2016/04/pravidla-a-

pokyny-Alpe-SK.pdf 
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PRIEBEŽNÉ PORADIE SERIÁLU IMRC CUP 

Priebežné hodnotenie šampionátu nájdete na tomto odkaze: 

http://www.slovakiaracing.sk/wp-content/uploads/2016/07/imrc_cup_07_2016.pdf 

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Čoskoro Vás budeme informovať o ďalších detailoch týkajúcich sa podujatia na Slovakia 

Ringu. 

  

KONTAKTUJTE NÁS 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte či už na adrese info@slovakiaracing.sk, 

alebo priamo na telefónnom čísle +421 918 736 557. 

Naša webstránka: www.slovakiaracing.sk 

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

  

S pozdravom 

  

Slovakia Racing Team  
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