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ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

 
I. PROGRAM 
 
11.09.2017          zverejnenie zvláštnych ustanovení 
15.10.2017              uzávierka prihlášok – normálne štartovné 
od 16.10.2017    prihlášky so zvýšeným štartovným 
 
Časový harmonogram : 
 
Štvrtok 19.10.2017 
18:00 – 20:00     otvorenie paddocku 
 
Piatok 20.10.2017 
07:00 –    otvorenie paddocku 
10:00 –    administratívne / technické preberanie 
14:30 –    Voľný tréning I. 
16:00 –     Voľný tréning II. (iba ČTHV) 
 
Sobota 21.10.2017 
07:00 –     otvorenie paddocku/ otvorenie sekretariátu pretekov 
07:30 –    Voľný tréning II. 
08:30 –    1. zasadanie jury/ zverejnenie štart. roštu 1. rozjazdy 
09:30 –     1. séria rozjázd 
13:30 –     2. séria rozjázd 
 
Nedeľa 22.10.2017 
07:30 –    3. séria rozjázd 
10 min. po 3. sérii rozjázd  2. zasadnutie jury 
10:30 –     prezentačné kolo 
11.30 –    semifinálové jazdy 
13:45 –     finálové jazdy 
10 min. po finálových jazdách 3. zasadnutie jury 
16:30 h  Slávnostné vyhlasovanie víťazov - pódium pred 

vstupom do riadiacej veže 
 

II. ORGANIZÁCIA 
 

Organizátor bude organizovať nasledovné preteky: FIA CEZ RALLYCROSS 
CHAMPIONSHIP (FIA MAJSTROVSTVÁ ZÓNY STREDNEJ EURÓPY), majstrovstvá 
Slovenskej republiky, Rakúska, Českej a Maďarskej republiky v rallycross v súlade s 
Medzinárodným športovým poriadkom FIA a jeho prílohami, predpismi pre FIA CEZ 
Rallycross 2017, národnými športovými poriadkami, týmito zvláštnymi ustanoveniami a ich 
doplnkami 

 
III. ORGANIZÁTOR 
 
usporiadateľ pretekov :  SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o. 
adresa :   Orechová Potôň č. 800, 930 02 Slovenská Republika 
telefón :   +421917544227 
http:     www.slovakiaring.sk 
E-mail:    raceoffice@slovakiaring.sk 

http://www.slovakiaring.sk/
mailto:raceoffice@slovakiaring.sk
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IV. DRÁHA A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Podujatie bude hodnotené v rámci majstrovstiev zóny strednej Európy (CEZ). 
 
Popis okruhu : 
Miesto konania:   SLOVAKIA RING 
Dĺžka:     1 496 metrov 
Dĺžka + Joker kolo   1 524 metrov 
Šírka štartu:    20 metrov 
Maximálna šírka:   20 metrov 
Minimálna šírka:   12 metrov 
Povrch:    34% nespevnené a 66% spevnené 
Poloha:    Orechová Potôň, mapa 
GPS súradnice:   48° 3' 14.00"  17° 34' 14.87" 
Preteky budú obsahovať aj Joker kolo.  
 
Umiestnenia/alokácia: 
Administratívne preberanie:  prízemie riadiacej veže 
Technické preberanie  boxy č. 0 a č.1 
Oficiálna tabula   fasáda riadiacej veže 
 
Vypísané triedy a divízie: 
- FIA CEZ Rallycross Championship 
 SuperCars 
 Super1600  
 SuperTouringCars  SuperTouringCars – 1600 
    SuperTouringCars – 2000 
    SuperTouringCars + 2000 
- Majstrovstvá Slovenskej republiky 

  podľa štandardných národných predpisov  
- Majstrovstvá Maďarskej republiky 

  podľa štandardných národných predpisov 
- Majstrovstvá Rakúska 

  podľa štandardných národných predpisov 
- Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky 

  podľa štandardných národných predpisov 
- Majstrovstvá Českej republiky 

  podľa štandardných národných predpisov 
- Česká trofej historických automobilov 

  podľa štandardných národných predpisov 
- Maďarský pohár 

  podľa štandardných národných predpisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Slovakia+Ring/@48.055423,17.570925,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x93ba1829e9cb409a?hl=hu-HU
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V. ČINOVNÍCI 
  
hlavný športový komisár:  Dušan Koblíšek  (SVK)  
športový komisár:   Eva-Maria Kerschner (AUT) 
športový komisár:   Gergely Éri   (HUN) 
riaditeľ pretekov:   Zoltán Bognár  (SVK) 
zástupca riaditeľa pretekov:  Jozef Vačko   (SVK)  
vedúci traťových komisárov:  Peter Jakus   (SVK) 
tajomník pretekov:   Ákos Fehér   (SVK) 
hlavný technický komisár :  Ing. Ján Kučera  (SVK) 
technický komisár:   Ing. Ján Paulík  (SVK) 
technický komisár:   František Dudáš  (SVK) 
technický komisár:   Peter Vlčko   (SVK) 
technický komisár:   Jakub Války   (SVK) 
technický komisár:   Béla Szilágyi   (HUN) 
technický komisár:   Tamás Solti   (HUN) 
hlavný časomerač:   Lajos Boros    (HUN) 
bezpečnostný komisár:  Peter Kevický   (SVK) 
starostlivosť o jazdcov:  Katalin Tóth   (HUN) 
hlavný lekár:    MUDr. Andreas Jusko (SVK) 
 

VI. PRIHLÁŠKY A POISTENIE  
 
Oprávnení jazdci: 
Iba jazdci, ktorí sú držiteľmi národných alebo medzinárodných licencií vydaných členskou 
ASN CEZ sa môžu zúčastniť. Povolenie štartu v zahraničí nie je povinné. 
Prihlášky: 
Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na stránke http://www.sams-
asn.sk/prihlaska3.php do termínu uzávierky prihlášok. Organizátor potvrdí prijatie 
prihlášky mailom prostredníctvom stránky www.sams-asn.sk. Povinnosť súťažiaceho je 
z prílohy emailu vytlačiť prihlášku, technickú a bezpečnostnú kartu, podpísať a doručiť 
organizátorovi na administratívne preberanie.    
V prípade, že sa súťažiaci napriek odoslanej prihláške nemôže podujatia zúčastniť, je 
povinný toto bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia najneskôr do uzávierky 
administratívneho podujatia písomnou formou. V prípade ak si súťažiaci túto povinnosť 
nesplní, môže mu byť vyrubená pokuta vo výške 30 €. Prípadná prihláška bude prijatá aj 
na mieste za podmienok uvedených v týchto zvláštnych ustanoveniach.  
Štartovné žiadame zaplatiť na administratívnom preberaní.  
Štartovné:   SuperCars    150 € 
    Super1600    150 € 
    SuperTouringCars   150 € 
    Junior (HUN)    100 € 
    Maďarský pohár (HUN)  100 € 
    Historické vozidlá (CZE)  100 € 
 
Uvedené sumy obsahujú štartovné a vstup resp. používanie miesta na paddocku. 
V prípade registrácie po uzávierke prihlášok sa výška štartovného zvyšuje o 50 € pre 
všetky divízie. 
 
 
 
 

http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php
http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php
http://www.sams-asn.sk/
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Rezervácia boxov: 
Súťažiaci má možnosť prenájmu boxu ako aj jeho rezervácie. Boxy budú k dispozícii 
najneskoršie od 19:00 h 24.3.2017 a súťažiaci je povinný box opustiť najneskoršie do 
19:00 h dňa 26.3.2017 a odovzdať kľúč na prízemí riadiacej veže. Cena za box je 
stanovená vo výške 250 €/víkend. Kaucia za kľúč je 50 €. Za prípadné poškodenie 
zariadenia boxu je zodpovedný súťažiaci. Boxy treba zaplatiť pri administratívnom 
preberaní. Rezervácia je možná vopred a to na e- mail: raceoffice@slovakiaring.sk 
Povolenie k vstupu: 
Usporiadateľ zabezpečí pre súťažiaceho 6ks vstupeniek (1ks pretekár + 5ks mechanici) 
a 2ks vstupeniek pre doprovodné vozidlá, ktoré si môže vyzdvihnúť na vjazde do 
paddocku SLOVAKIA RING. Každý tím má možnosť si zakúpiť dodatočne vstupenky pre 
divákov cene 8 € pri administratívnom preberaní. 
Transpondér: 
Každý pretekár musí používať transpondér. Organizátor má povinnosť zabezpečiť 
transpondér pre každého súťažiaceho bez dodatočných poplatkov. Záloha: licencia 
jazdca. Každí súťažiaci je povinný vrátiť transpondér pred odchodom z areálu SLOVAKIA 
RING do Race office miestnosť najneskôr nedeľu 26.3.2017 do 18:00.  
Poistenie: 
Každý pretekár musí byť držiteľom poistenia pretekára. Pre každého pretekára je potrebné 
pripoistenie proti ujme tretích osôb ako súčasť štartovného.  
Postenie podujatia: 
Podujatie je poistené u KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group poistnou 
zmluvou č. 6 57 4 436 169 zo dňa 29.apríla 2013, ktorá kryje škodu, ktorá vznikne inému 
v súvislosti s činnosťou poisteného do výšky 233.000.- €.  
 

VII. CENY 
 

Odovzdávanie cien sa uskutoční na pódiu pre vyhlasovanie víťazov, ktoré sa 
nachádza pri vstupe do riadiacej veže. 
 

VIII. VYHRADENIE PRÁV A POVINNOSTI SÚŤAŽIACICH 
 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny týchto zvláštnych usporiadaní, 
ktoré je možné vykonať do začiatku podujatia za týchto podmienok: zmena musí byť 
vykonaná vykonávacím nariadením opatreným číslom, dátumom a schvaľovacou 
doložkou ASN a následne oznámená pretekárom. 

 Po začatí podujatia toto právo preberá jury. Účasť na podujatí je na vlastné riziko 
každého štartujúceho. Podpísaním prihlášky sa účastníci zaväzujú riadiť sa týmito 
predpismi a zriekajú sa akýchkoľvek odvolaní k inštitúciám alebo súdom, ktoré nie sú v 
súlade s MŠP. 
Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť zvláštne pokyny a vykonávacie nariadenia, ktoré 
budú zverejnené na oficiálnej informačnej tabuli. Tieto vykonávacie nariadenia majú 
rovnaký účinok a silu ako tieto Zvláštne ustanovenia. 
 

IX. PARKOVISKO PRETEKÁRSKYCH STROJOV A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

Každý pretekár musí mať fóliu o veľkosti minimálne 4x5 metrov na mieste 
vyhradenom pre tím, kde sa vykonávajú opravy na vozidle, za účelom predídenia 
znečistenia životného prostredia tekutinami z vozidla.  

Vstup a vjazd do parkoviska pretekárskych strojov bude umožnený výlučne 
osobám a vozidlám s oprávnením k vstupu. Pre každé prevzaté pretekárske vozidlo je v 
PPS vyhradený priestor 10 x 5 m. V PPS nie je možné nárokovať ďalšie priestory nad tieto 
parametre.  

mailto:raceoffice@slovakiaring.sk
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Prevádzkovanie akejkoľvek podnikateľskej činnosti v celom areáli SLOVAKIA 

RING je možné výlučne na základe písomnej zmluvy so SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 
Všetci účastníci podujatia sú povinní v celom areáli rešpektovať dopravné značenia. V 
celom areáli je rýchlosť obmedzená na 30 km/hod.  Všetci účastníci podujatia sú povinní 
udržiavať v areáli čistotu a chrániť životné prostredie pred znečistením, opotrebované oleje 
a ostatné ropné produkty je dovolené vylievať len do nádob na to určených. Prívesy 
slúžiace na prepravu pretekárskych strojov musia byť zaparkované na zelenom parkovisku 
mimo PPS. Pretekári, súťažiaci a ich sprievody sú povinní uposlúchnuť všetky pokyny 
usporiadateľov.  V celom PPS a v boxoch platí prísny zákaz vŕtania otvorov do betónu / 
asfaltu pod hrozbou pokuty 50,-€ za každú jednu navŕtanú dieru. V PPS platí absolútny 
zákaz pohybu osôb mladších ako 18 rokov na akomkoľvek dopravnom prostriedku pod 
hrozbou pokuty 200,-€. Uloženú pokutu je povinný zaplatiť súťažiaci, ktorého člen teamu 
alebo hosť sa previnil. Všetci účastníci podujatia sa musia podriadiť ustanoveniam 
Prevádzkového poriadku usporiadateľa.  
Obslužné komunikácie  
Vstup na obslužné komunikácie je povolený výlučne akreditovaným novinárom a 
činovníkom s platným označením. Neoprávnený vstup na obslužnú komunikáciu bude 
sankcionovaný peňažnou pokutou 200 €.  
 

 X. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 

Každý súťažiaci je povinný mieste jemu pridelenom na parkovisku pretekárskych 
strojov umiestniť jeden práškový hasiaci prístroj min. o objeme 5 kg.  
 

XI. PREBERANIA 
 
Administratívne preberanie 
Administratívne preberanie sa uskutoční v piatok 20.10.2017 v čase od 10:00 h do 19:00 
h na prízemí riadiacej veže areálu SLOVAKIA RING. Jazdec sa musí preberania zúčastniť 
osobne. Predložené musia byť nasledujúce doklady: 

 Vyplnená prihláška 

 licencia súťažiaceho a pretekára (vrátane zdravotných preukazov) 

 technická karta 

 bezpečnostná karta 
 
Technické preberanie 
Technické preberanie sa uskutoční v piatok 20.10.2017 v čase od 10:05 h do 19:05 h 
v boxoch číslo 0 a  číslo 1. Súťažiaci je povinný pristaviť vozidlo k technickému preberaniu, 
aby sa mohla vykonať identifikácia a kontrola bezpečnostných prvkov. Zároveň predloží 
nasledovné: 

 vyplnenú technickú kartu s potvrdením o zaplatení štartovného 

 športový preukaz vozidla 

 bezpečnostná karta 

 bezpečnostnú výbavu jazdca (prilba, kombinéza, obuv, spodná bielizeň, atď.) 
Vozidlu, ktoré sa dostaví na technické preberanie po čase na to toto určenom môže byť 
odopretá účasť na podujatí.  
Hluk : povolená hladina hluku pre každé vozidlo je 100 dB. Ohrievače pneumatík sú 
zakázané. 
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Štartové čísla 
Usporiadateľ pridelí pretekárom štartovné čísla (samolepka), ktoré obdržia pri 
administratívnom preberaní. Pretekár, ak to neurobí bude mu hroziť sankcia. Akékoľvek 
iné štartovné čísla nie sú povolené. Štartové čísla musia byť v súlade s Medzinárodným 
športovým poriadkom FIA a jeho prílohami, predpismi pre FIA CEZ Rallycross 2017, 
národnými športovými poriadkami, týmito zvláštnymi ustanoveniami a ich doplnkami. 

Povinná reklama 
Každý súťažiaci musí pre účely organizátora zabezpečiť na vozidle miesto na 
umiestnenie povinnej reklamy s rozmermi 500 mm x 100 mm, ktorú obdrží pri 
administratívnom preberaní. Reklama musí byť umiestnená viditeľne a na oboch 
stranách vozidla. 
Pneumatiky a zásterky 
Používané pneumatiky musia byť s súlade s pravidlami CEZ Rallycross platné pre rok 
2017. Zásterky – lapače nečistôt musia spĺňať pravidlá FIA J 279 (2014). 
 

XII. PRIEBEH PRETEKU 
 
Tréning:  
Počas meraného tréningu môže byť najviac 8 áut v jednom čase na dráhe. Každý pretekár 
je povinný spraviť najmenej jedno merané kolo počas tréningov. Ak jazdec nebude mať 
ani jedno merané kolo o pripustení do pretekov bude rozhodovať jury.  
Trvanie: 3 kolá (2krát) 
 
Rozjazdy: 
Konať sa budú 3 rozjazdy. 
- Super1600 
- SuperTouringCars -1600, SuperTouringCars -2000 a SuperTouringCars +2000, 
- Historic -1600, Historic +1600 a Historic 4x4 
- Hungarian Cup, Astra Cup, Swift Cup prebehnú podľa štandardných národných 
predpisov a po kvalifikačných rozjazdách budú vyhlásené separované výsledky rozjázd.  
Trvanie: 4 kolá 
 
Semifinálové a finálové jazdy : 
Štartovacia procedúra: 6 áut (3 rady po 2 autá). 
Budú sa konať dve semifinálové a jedna finálová jazda. Dĺžka semifinálových a finálových 
jázd  bude 5 kôl. Semifinále sa bude konať iba v prípade, že sa aspoň 9 vozov môže 
zúčastniť, v druhom prípade postupujú priamo do finále. 
Ak sa jazdec nevie dostaviť na štartovací rošt na semifinále alebo finále, nahradí ho prvý 
zo zoznamu nekvalifikovaných (náhradníkov) a bude štartovať na poslednom mieste. 
Ostatní jazdci sa posúvajú o jedno miesto dopredu na rošte .  
 

XIII. PARC FERMÉ, VÝSLEDKY – PROTESTY 
 
Parc Fermé 
Po finálových jazdách musia odmávané vozidlá ako aj vylúčené vozidlá priamo do 
oficiálneho Parc Fermé, kde musia zotrvať až do rozhodnutia jury.  
Autá musia ostať v Parc Fermé po dobu najmenej 30 minút po zverejnení výsledkov. 
V tejto zóne sú zakázané akékoľvek úpravy vrátane otváranie kapoty. Parc Fermé sa 
nachádza pod riadiacou vežou. 
Výsledky 
Všetky výsledky budú zverejnené na oficiálnej tabuli. (fasáda riadiacej veže) 
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Protesty 
Podávanie protestov sa riadi ustanoveniami článku 13 MŠP FIA. Čas na podávanie 
protestov proti výsledkom, alebo klasifikácii (článok 13.4.4 MŠP FIA) je do 30 minút po 
zverejnení výsledkov na oficiálnej tabuli.  
Depozit za podanie protestu je 500 € a je splatný s podaním protestu riaditeľovi pretekov. 
Depozit bude vrátený len v prípade ak bude protest uznaný. V prípade protestu 
vyžadujúceho rozobratie vozidla musí byť na odhadované náklady uhradená kaucia, ktorú 
stanovia športoví komisári. Kaucia sa musí uhradiť v lehote stanovenej športovými 
komisármi, aby sa mohli vykonať kontroly. 
Odvolanie 
Odvolanie sa riadi MŠP FIA, depozit za odvolanie k NOS SAMŠ je 1340 €. 
 

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
Signalizácia 
Počas tréningov a pretekov bude používaná signalizácia podľa Prílohy H MŠP FIA. 
Palivo 
Je povolené používať iba palivo, ktoré zodpovedá požiadavkám Prílohy J MŠP FIA. 
Industry zóna 
Industry zóna pre pneuservisy a ďalších poskytovateľov služieb alebo predajcov bude 
vymedzená grafickým plánom. Cena za prenájom týchto priestorov je jednotne 100,-€ na 
čas podujatia a je splatná v hotovosti vopred v prospech usporiadateľa.  
Protipožiarne opatrenia  
V priestoroch, označených zákazom fajčenia nie je dovolené fajčiť, manipulovať s 
otvoreným ohňom, používať grily. Porušenie týchto opatrení bude sankcionované pokutou 
250 € za každé porušenie.  
Správanie sa v areáli SLOVAKIA RING 
V areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING je prísne zakázané správať sa spôsobom, 
ktorý ohrozuje bezpečnosť a poriadok, alebo bezdôvodným spôsobením hluku rušiť pokoj 
ostatných účastníkov podujatia.  
V celom areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING je prísne zakázané jazdenie 
pretekárskych vozidiel, ladenie motorov alebo spôsobovanie nadmerného hluku iným 
spôsobom po 22:00 hod. až do 06:00 hod.  
Vstup na Pit Lane a štartový rošt je prísne zakázaný osobám bez zvláštneho označenia a 
osobám mladším ako 16 rokov.  
Jazyk 
V prípade sporov týkajúcich sa interpretácie týchto Zvláštnych ustanovení je oficiálny 
slovenský text.  
 
         
        
  
 
        
       ................................................ 
        Ing. Jozef Vačko 
       Predseda športovej komisie Rallycross 
                SAMS 
 
Schvaľovacia doložka 
 

Tieto zvláštne ustanovenia schválila ŠK AX a RX SAMŠ dňa 11.9.2017. 


