
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

„AUTO SHOW 2014“ 
SLOVAKIA RING  

 
 
 



1.Rendezvény 
 
Rendezvény neve :   V. AUTO SHOW 2014 - SLOVAKIA RING 
Helyszín :               Slovakia Ring Orechová Potôň 
Időpont:              8. - 9.11.2014 
 
2.Rendező:    Slovakia Ring Agency s.r.o., 930 02 Orechová Potôň 800 
Telefon:    +421 917 974 095, +421 905 561 567 
 
E-mail:     registration@slovakiaring.sk, mmajlath@gmail.com 
Hivatalos honlap:   www.slovakiaring.sk 
 
Szervezőbizottság:   Miroslav Majláth, Imrich Puha, Peter Pecze, 
                                                   Peter Kevický, Ján Čech,  
                                                  
Versenyiroda:    írányító torony földszinti irodahelysége 
 
Hivatalos információs tábla:   az irányító torony bejáratánál 
 
Nevezési eljárás:  Az elektronikus nevezési lap www.prihlaska-sams.sk oldalon található. 

A kitöltött, kinyomtatott eredeti nevezési lapot a versenyző köteles magával 
hozni az adminisztratív átvételre 
 

Nevezési díj:    1.kedvezményes időszak - 18.10.2014-ig -   170,- €  
                                                   2.normál időszak -  18.10.2014 – 7.11.2014 – 200,- € 
 
Fizetés:                                       A nevezési díjat a következő bankszámlára kell utalni : 
 
    SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 930 02  Orechová Potôň 800 
     Privatbanka, a.s., Suché mýto 1, 811 03  Bratislava        

Számlaszám: 19-1121617060/8120 
IBAN: SK06 8120 0000 1911 2161 7060 
SWIFT: BSLOSK22XXX  
V.S. : A versenyzői licensz száma 

 
3.Időbeosztás 
 
Nevezési határidő:      7.11.2013  24:00 óráig 
 
Slovakia Ring kapunyitás: 8.11.2014  6:00 órától 
 
Adminisztratáv átvétel: 8.11.2014, 12:00 – 19:00 óra között az irányító torony földszinti irodájában  

 Az adminisztratív átvételnél ellenőrzésre kerül a versenyzői és a 
csapapatlicensz (2014 évre érvényesnek kell lennie), a jármüvezetői 
jogosítvány, a nevezési ív, a fizetési igazolás, gépátvételi lap. 

 
Gépátvétel:  8.11.2014, 12:30 – 19:30 az egyes (1) számú boxban 

 A gépátvételnél ellenőrzésre kerül a gépkönyv, érvényessége a 2014-es 
évre, ahol a technikus ellenőrzi a biztonsági berendezéseket is                       

 
Időterv:    Legkésőbb 3 nappal a rendezvény előtt kerül nyilvánosságra   
 
Pályabejárás:                             8.11.2014 15:00 órától felvezetőautó mögött 
 
Versenyzői eligazítás                Vasárnap 9.11.2014 07:30-tól a VIP helyiségben 
 
Értékelés:  A gyorsasági szakaszok eredményei a hivatalos információs táblán (HIT) 

lesznek megtalálhatóak. Kategóriánként az első három helyezett lesz 
jutalmazva, melynek feltétele,hogy legalább 4-en induljanak az adott 
kategóriában. Az összesített eredmények szerinti első három helyezettnek 
kötelezően részt kell venni a díjátadáson. A nyomtatott eredmények az 
adminisztratív helységben lesznek megtalálhatóak. 

 



Parc fermé:  Nem kerül kialakításra 
 
Díjátadás: Az irányító torony bejárata mellett  
 
4.Engedélyezett járművek 
  
A,(WRC, Kit Car, S1600, S2000), N, R, RGT, NGT, E1, E2 SH, F, S, P, E0, Historik, T1, T2, TH, touring 
autocross (1600), buggy(1600, super, junior), D5, D6, D7, D8   
 
5.A versenyzőre és a navigátorra vonatkozó előírások: 
 
Az összes, a rendezvényen részt vevő vezető versenyzőnek érvényes rally, hegyi,pálya,autocross, rallycross 
vagy slalom licenszel kell rendelkeznie. A navigátoroknak nem kötelező a licenc, viszont meg kell jelenni az 
adminisztratív átvételen és alá kellírni egy felelősségvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozat aláírása után az 
navigátor egy karszalagot fog kapni,amit kötelezően viselnie kell. A navigátor ülésének, és egyéb biztonsági 
felszerelésének meg kell felelnie a szabályoknak. 
 
6.Elfogadott maximális nevezési szám: 90  
 
7.Pálya  

 
A pálya vonalvezetése legkésőbb 3 nappal a rendezvény kezdete előtt kerül nyilvánosságra. A gyorsasági 
szakaszok össztávja 40-45km, etap nincs. 
 
8.Eligazítás 
 
Minden versenyzőnek az eligazításon kötelezően részt kell vennie, amely vasárnap 2014.11.9 7:30-kor 
kezdődik a VIP teremben. 
Ha valaki nem vesz részt az eligazításon, akkor pénzbírsággal lesz szankcionálva 
 
9.Rajt 
A versenyzők az előre meghatározott sorrendben rajtolnak a rajtbíró utasítására. A rajt gördülő lesz, ami azt 
jelenti, hogy a mérés a fotocella pontjától kezdődik. Az egyes gépjárművek 1 percenként fognak indulni. 
1 pályaelhagyás, rövidítés 30 másodperc büntetést von maga után,többszöri rövidítés esetén esetenként 
plusz 60 másodperc a büntetés.  
. 
10.Edzések 
 
Az edzési szándékot előre jelezni kell a szervezőség felé. Edzéslehetőség kizárólag a Slovakia Ringen 
biztosított meghatározott időben 8.11.2014 8:00-tól 13:00-ig 
30 perces edzés költsége 30 € 
 
11.Pályabejárás 
 
A pályabejárás felvezető auto mögött történik 2014.11.8 15:00 órától. A gépjárműveknek 10 percel a 
pályabejárás kezdete előtt fel kell sorakozniuk a rajtnál. A pályabejárás kihagyása szankciókat vonhat maga 
után.  
 
12.Szerviz terület  
 
-A belépés a szervizelési területre csak az arra jogosultaknak lehetséges. Minden egyes nevezett 
gépjárműnek biztosítva van 10 x 5m terület, illetve lehetőség van szervízbox bérlésére is.  
A Boxokat bérlőknek előre egyeztetve igényelhetnek további területet, ha erre szükségük van. 
-Bármiféle kereskedelmi tevékenység a Slovakia Ring területén csak a SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o előre 
történt szerződéskötése után lehetséges. 
-Az összes résztvevő köteles betartani a Slovakia Ringen belüli közlekedési korlátozásokat (30km/h) 
-A szerviz területen történő gumi melegítés(nagy sebességgel) 500€ büntetést von maga után  
-Az összes résztvevő köteles fenntartani a rendet és tisztaságot, a fáradt olajat stb. az erre kejelölt helyen 
kell tárolni. 
- a trélerekkel az erre kijelölt helyen lehet parkolni( bejárat utáni job oldalon a beton kerítés mellett) 
-Az egész szervizelési területen szigorúan tilos a talajba fúrni, megszegése esetén a bírság 50€/ lyuk 
-A boxutca gyorssáv az egész rendezvény alatt 06:00-18:00 átjárható kell hogy maradjon. Megszegése 
esetén a bírság 200 €. 



-A szervizelési területen 18 évnél fiatalabb nem közlekedhet semmilyen járművel. Megszegése esetén a 
bírság 200 € 
 
13.Box bérlés 
  
Box bérlését előre fel kell tüntetni a nevezési íven. A box ára 100 € 2014.11.8 09:00 órától 2014.11.9 18:00 
óráig. A résztvevő köteles elhagyni a boxot 9.11.2014 18:00 óráig 
. 
14.Szervizút 
 
Belépés a szervizútra kizárólag az akreditált újsígírók illetve a felügyelőknek megengedett. Jogosulatlan 
belépés 200 € büntetést vonhat maga után	
 
15.Felügyelők 
 
Versenyigazgató:       Imrich Puha 
Biztonsági felügyelö,  versenyigazgató helyettese:   Peter Kevický 
Sportfelügyelö :       Ľubomír Šimko  
Gépátvétel vezetöje :       Ján Pavlík 
Idömérö :        .... 
Versenytitkár:        Dávid Németh 
Pályafelügyelö:        Dušan Šnegoň 
Kapcsolattartó a versenyzökkel:      Peter Pecze 
Versenyorvos:        MUDr. ..... 
Titkárságvezetö:       Anna Bitterová 
Szervízzóna vezetöje:                    Ján Čech 
 
16.További rendelkezések 
 
A nevezési ív aláírásával a résztvevő elfogadja az általános feltételeket. A szervezőség fenntartja a jogot 
a versenykiírás illetve az időterv változtatására, melyről Végrehajtási utasításon keresztűl keresztül lesznek 
tájékoztatva. Belépésre jogosító kártyák az adminisztratív átvétel során átvehetőek: 1x versenyző, 2x 
szerelő, 4x VIP.  
 
17.Általános rendelkezések 
 
A felmerülő részletekről, melyeket a versenykiírás nem tartalmaz, a rendezvény igazgatója a felügyelőkkel 
együtt határoznak. A nevezési ív kitöltésével a versenyző vállalja, hogy azon személyek, melyek a 
gépjárműben tarztózkodnak, azt saját felelősségre teszik. 
 
 
18. Tűzbiztonsági intézkedések 
 
Azon területeken,melyeknél dohányozni tilos tábla van feltüntetve - dohányozni, nyílt lángot használni, 
grillezni szigorúan tilos. Ezen rendelkezés főleg a boxokra és a boxutcára vonatkozik. Megszegése esetén a 
büntetés 250 € 
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               Versenyigazgató 
 
 
 


