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Versenykiírás kivonat 

 

 
A verseny neve: VI. Auto Show 2015 - Slovakia Ring 
 
A verseny helyszíne: Slovakia Ring Orechová Potôň 
A verseny ideje:  2015/11/13-14 
A verseny státusza: A SAMS ( Szlovák Nemzeti Autósport Szövetség) álltal kiírt nemzetközi 
meghívásos verseny  
 
Szervező: Slovakia Ring Agency rso., 930 800 02 Orechová Potôň 
Telefon: +421917974095, +421905561567 
E-mail: registration@slovakiaring.sk, mmajlath@gmail.com 
Internet: www.slovakiaring.sk 
A Szervező Bizottság tagjai: Miroslav Majláth - elnök, Imrich Puha, Kevický Péter, Peter Pecze 
 
Versenyiroda helye: az irányító toronyban 
Verseny irányítás: az irányítótorony 1. emeletén  
Adminisztráció: az irányító torony földszintjén 
Hivatalos hirdetőtábla az irányítótorony bejáratánál  
 
Nevezések: 
A versenyre nevezést elektronikus úton, a www.prihlaska-sams.sk – oldalon lehet leadni, valamint az 
itt kiállított eredeti nevezési lapot az adminisztratív átvételre hozni kell. 
 
Nevezési díj:  
1.nevezési határidő 2105 Okt. 18. – ig: 170, - € 
2.nevezési határidő 2105 Okt. 18.- Nov. 12. között: 220 € 
Fizetés módja: banki átutalás a következő számlára: 
Slovakia Ring Agency, rso. 930 02 800 Orechová Potôň 
Bank: Privatbanka a.s., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 
Számlaszám: 19-1121617060 / 8120 
IBAN: SK06 8120 0000 1911 2161 7060 
SWIFT: BSLOSK22XXX 
Az utalásnál kérjük a nevezett versenyző nevét, és licenc számát feltüntetni! 
 
Időbeosztás 
Slovakia Ring és szervíz park kapunyitás: 2015/11/13 06:00 
 
Adminisztratív átvétel: 2015/11/13 9:00-17:00 óráig.  
Az irányítótorony földszintjén  
Az adminisztratív átvételen be kell mutatni: 
Jogosítványok,licencek ,nevezési díj befizetésének igazolása, a versenyautó érvényes forgalmi 
engedélye, kötelező biztosítás, gépkönyv. 
 
 
 



Technikai átvétel: 2015/11 /13 9:30-17:30 óráig.  
A technikai átvételen be kell mutatni a versenyautót, és annak biztonsági felszereléseit, melyeket 
a technikai felügyelők ellenőriznek ( bukóketrec, ülések,övek stb.), melyeknek meg kell felelniük 
a 2015 – ös szabályoknak. 
 
1. felügyelőtestületi ülés: 2015/11/13, 18:00 
Rajtlista kifüggesztése: 2015/11/13, 19:00. 
Pályabejárás felvezetéssel: 2015/11/13 15:00 
Versenyzői eligazítás: 2015/11/14 08:00 A VIP helyiségben 
 
Értékelés-Díjazás:  
A hirdető táblán folyamatosan kerülnek kifüggesztésre az eredmények minden gyorsasági után. 
Kategóriánként az első három helyezett kerül díjazásra 
 
Parc fermé-: Nem kerül kialakításra 
Díjkiosztó: Torony épület meletti dobogó 
 
Résztvevő járművek: 
Minden rally, pálya, hegyi, autocross,rallycross vagy egyéb 2015 – ös gépkönyvvel rendelkező jármű 
részt vehet a versenyen. 
 
Géposztályok: 
A géposztájok kialakítása a Szlovák Rallyebajnokság szabályai szerint történik. 
A járművek géposztályba sorollása a technikai átvételéen történik.  
 
A versenyre a rendező maximum 100 nevezést fogad el. 
 
A verseny jellemzői: 
A pontos pályarajz és útvonal lap a verseny előtt 3 nappal kerül kiadása. A verseny 40-50 km. közötti 
mért szakaszt tartalmaz.  
 
Versenyzői eligazítás: részvétel kötelező. Az eligazítás elmulasztása büntetést von maga után. 
 
Pályabejárás 
A páylabejárás 2015/11/13 15:00 h. – tól lehetséges, felvezetéssel. A felvezetéshez 10 percel 
a megadott idő előtt kell felsorakozni. 
 
Szervizpark 
A szervízpark területén a maximális sebesség 30 km/h. Gyorshajtás, gumi melegítés stb. 500 - €. 
büntetést von maga után. 
 
A szervízparkban 10X5 m terület foglalható el, illetve lehetőség van Box – ok bérletére is. 
Kötelező betartani a közlekedési, a tisztasági és a környezetvédelmi szabályokat. 
 
A verseny egész ideje alatt a boxutca fehér vonala álltal határolt területet 200, - €. büntetés terhe 
melett szabadon kell hagyni.  
 
Box-ok bérlete: 
Szervíz Box-ok bérelhetők 100, - €. Áron ( + 100, - €. Kaukcio ) rendezvény teljes időtartamára. 
A bérleti igényeket előre, írásban kell jelezni a nevezés feladásakor. 
 
 
 
 
 



A verseny vezetősége:  
Versenyigazgató: Imrich Puha 
Biztonsági szolgálat vezetője és az igazgatóhelyettes: .................... 
Sportferlügyelő: Ľubomír Šimko 
Technikai felügyelő: Jan Pavlik 
Időmérés: Paul Bednárik 
Titkár: Németh Dávid 
Pálya kezelése: ..................... 
Competitors'relations Péter Pecze 
Tisztifőorvos: MUDr. ........... 
Titkárság: Anna Bitterová 
 
 
Jelen dokumentum kivonatolt tartalmú, csak tájékoztatásra szolgál. Minden kérdésben az eredeti, 
szlovák nyelvű versenykiírás a mérvadó. 


