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1.      ÚVOD 
1.1    4. Rally Vranov  sa uskutoční v súlade s FIA Medzinárodným športovým poriadkom (MŠP) a jeho 

prílohami, so Športovými predpismi pre FIA regionálne majstrovstvá 2021 (FIA Predpisy), 
národným športovým poriadkom, ktorý je v súlade s FIA predpismi, predpismi pre RRP 2018, 
predpismi pre MRC 2021 a týmito Zvláštnymi ustanoveniami. 
Zmeny, dodatky a/alebo modifikácie týchto Zvláštnych stanovení budú oznámené číslovanými 
a datovanými vykonávacími nariadeniami, ktoré vydá organizátor alebo športoví komisári.  
Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá 2021 sú zverejnené na webstránke 
www.fia.com, slovenská verzia na www.sams-asn.sk. 
 
Sedem dní pred štartom podujatia usporiadateľ vydá podmienky účasti vzhľadom na 
platné opatrenia v súvislosti s COVID-19. 

 
1.2    Povrch trate:  

Povrch tratí RS je 100% asfalt. 
 

1.3    Celková dĺžka RS a celková dĺžka trate SRP, MRC, Voľný pretek, 
celková dĺžka trate:     149,60 km   
počet RS:      4    
celková dĺžka RS:     42,40 km   
počet sekcií                                                      2    

 
 
2.      ORGANIZÁCIA 
2.1    Zaradenie súťaž 

- Slovenský Rally Pohár - 3.podujatie (SRP), 
- Motorsport Rally Cup – 2. podujatie MRC 
- Voľny pretek SAMŠ podľa predpisov RRP 2018, 
 

2.2 Názov organizátora, adresa a kontakty 
AMK Vranov nad Topľou-Čemerné 
adresa:  Opálová 915/4 Vranov nad Topľou-Čemerne 09303, Slovenská republika 
mobil:     +421908486753 
e-mail:     julko048@gmail.com 

 
2.3 Organizačný výbor                                                                                                  
       Július Sučík ml. -predseda, Jozef Mlynarič, Robert Chrobačinsky, Eduard Ropovik, Ján Haňo, 

Ing. Peter Baran, Marián Piatak, Andrej Olach 
 

2.4 Športoví komisári 
Hlavný športový komisar:                               Jaroslav Vadoc  
 

2.5 Delegovaní činovníci 
Pozorovateľ SAMŠ /bezpečnostný delegát TBA 
hlavný technický komisár     František Kovaľ 
hlavný časomerač        Miroslav Dzuriš 

 
2.6 Hlavní činovníci 

riaditeľ súťaže :              Robert Chrobačinsky 
zástupca riaditeľa súťaže :               Július Sučík ml. 
hlavný lekár :                                                   Mudr,Ing, Marek Fedor 
starostlivosť o jazdcov :                Ján Ľachký  
hlavný bezpečnostný komisár :   Zdenko Bičej 
vedúci spojenia :                     Peter Kovač 
tlačový tajomník :    Ľuboš Kašický  
vedúci dispečingu:                                          TBA 
vedúci spracovania výsledkov :                      Vladimír Bánoci ml.  
vedúci servisného parkoviska :                       Ján Haňo  

http://www.fia.com/
http://www.sams-asn.sk/


2.7    Umiestnenie riaditeľstva súťaže a kontakty  
miesto: Mestský úrad: Doktora Cyrila Daxnera 1 Vranov nad Topľou 09301 
             (N48.889908,E21.685459) 
telef: +421908486753, +421915069762 

         e-mail: julko048@gmail.com 
doba činnosti:    13.08.2021 piatok       07:30-20:00 
                          14.08.2021 sobota      06:00-20:00                   
 

2.8 Umiestnenie oficialnej informačnej tabule 
Na riaditelstve súťaže 

2.9   Umiestnenie uzavretého parkoviska  

 miesto: Parkovisko oproti firme Unimont-VMS s.r.o., Toplianska 15, Vranov nad Topľou 09301 
 (N48.881627,E21.683563)  

                                                          

 

 

 

3.       PROGRAM 
 

Uzávierka prihlášok  
dátum a čas:  04.08.2021 streda do 24:00 

 

Zverejnenie zoznamu prihlásených  
dátum a čas:  08.08.2021 nedeľa do 24:00 

 

Otvorenie servisného parkoviska 
miesto:        Priemyselný Park Ferovo Vranov nad Topľou 09301 
                          (N48.879303,E21.687403) 
dátum a čas:                   12.08.2021     od 15:00  

 

Obhliadka trate -  
začiatok obhliadky: 13.08.2021  od 09:00 
koniec obhliadky:   13.08.2021  do 15:00 

 

 

Administratívne preberanie -  
miesto:   Riaditeľstvo súťaže, sekretariát 
dátum a čas:    13.08.2021 piatok  od 07:30  do 13:30 

 

Technické preberanie -   
miesto:       Priemyselný Park Ferovo Ematech s.r.o. Vranov nad Topľou 09301 
                         (N48.875245,E21.694553) 
dátum a čas:    13.08.2021 piatok  od 08:00  do 14:00 

 

Prvé zasadnutie Rady športových komisárov 
miesto:      Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK 
dátum a čas:   13.08.2021 piatok o 15:00  

 

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii 
miesto:      Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko 
dátum a čas:       13.08.2021  piatok od: 15:00-17:00 
                               14.08.2021  sobota od: 07:00-17:00 

 

Rozprava jazdcov  (inštruktáž)  (aj pre MRC!!) 
miesto:             servisné parkovisko 
dátum a čas:    13.08.2021 piatok o 16:30 

 

Zverejnenie zoznamu prevzatých vozidiel a štartovej listiny pre slávnostný štart a štart  
miesto:      Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa 
dátum a čas:   13.08.2021  piatok o 16:30 
 

 

Slávnostný štart súťaže 
miesto:      štartová rampa, Vranov nad Topľou pred AOC 
                               (N48.889938,E21.683487) 
dátum a čas:   13.08.2021  piatok o 18:00 



Štart súťaže 1.vozidlo 

             miesto:                  Výjazd zo servisného parkoviska  
             dátum a čas:        14.08.2021 o 08:30 

 
 

Cieľ rally a odovzdávanie cien 
miesto:      cieľová rampa, Vranov nad Topľou pred AOC 
                               (N48.889938,E21.683487) 
dátum a čas:  14.08.2021 o 13:30 
 

 

Zverejnenie predbežnej klasifikácie  
 miesto:      Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa 
 dátum:   14.08.2021 o 15:30 

 

Zverejnenie záverečnej klasifikácie  
 miesto:      Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa 
 dátum:   14.08.2021 o 16:00 

 

4.      PRIHLÁŠKY 
4.1    Termín uzávierky prihlášok 

-  04.08.2021 streda do 24:00  
Zverejnenie zoznamu prihlásených: 08.08.2021 do 24:00 

 
4.2    Postup prijímania prihlášok 

4.2.1 Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na http://www.sams-
asn.sk/prihlaska0.php?idpr=172&xx=9481_941 do termínu uzávierky prihlášok. Zároveň musia 
zaslať na adresu organizátora uvedenú v bode 2.2 (možné aj mailom): julko048@gmail.com  
▪ potvrdenie o úhrade prihlasovacieho vkladu 
▪ kópiu licencie súťažiaceho – neplatí pre posádky prihlasované iba do MRC! 
Príslušné formuláre sú zverejnené na Facebookovej stránke organizátora AMK-Vranov 
nad Topľou/Čemerné.. 
Organizátor prijme prihlášku iba v prípade, ak bude mať potvrdenú platbu vkladu. 

 
4.3    Počet prijatých prihlášok a triedy 

4.3.1 Maximálny počet prijatých prihlášok na súťaž je 90 
4.3.2 Rally sa môžu zúčastniť vozidlá, ktoré sú v súlade s predpismi Prílohy J FIA MŠP 
a s národnými technickými predpismi SAMŠ alebo s národnými predpismi SAMŠ pre RRP.  

4.4. Spôsobilé vozidlá a klasifikácie 

        4.4.1 SRP 
- skupiny A+A/SK(okrem WRC a WRC/SK), N+N/SK 
- skupina R1, R2, R3 
- skupina F a P, podľa národných technických predpisov  

 
        4.4.2 MRC, voľný pretek 
        a)  vozidlá v súlade s predpismi SAMŠ pre RRP 2018, vozidla nemusia byť testované: 

- skupiny A+A/SK (okrem WRC a WRC/SK), N+N/SK 
- skupina R1, R2, R3, R4, R5 
- skupina F do 2000 ccm 
- skupina P  
- skupiny H, NH 

 
b)  vozidlá v súlade s Prílohou J FIA MŠP 2021  
- vozidlá v skupiny Rally5, Rally4 
- vozidlá v skupiny RGT 
-   vozidlá skupiny Rally3, Rally2, podmienkou je celoročná licencie jazdca (minimálne národná)   

a byť v nominačnom zozname rally 
- vozidlá skupiny S2000, podmienkou je celoročná licencie jazdca (minimálne národná) a byť 

v nominačnom zozname rally 

http://www.sams-asn.sk/prihlaska0.php?idpr=172&xx=9481_941
http://www.sams-asn.sk/prihlaska0.php?idpr=172&xx=9481_941
mailto:julko048@gmail.com


c) vozidlá v súlade s NTP SAMŠ 2021 
- vozidlá v skupiny NGT 
- skupina SRC, podmienkou je celoročná licencie jazdca (minimálne národná) a byť 

v nominačnom zozname rally 
- skupina F nad 2000, podmienkou je celoročná licencie jazdca (minimálne národná)  a byť 

v nominačnom zozname rally 
 

 
 
4.5. Klasifikácie 
       4.5.1 SRP 

- Vozidlá budú podľa objemu rozdelené do tried:   RP1: do 1400 cm 
                                                                                RP2: nad 1400 cm do 1600 cm 

                                                                                        RP3: nad 1600 cm do 2000 cm 
                                                                                        RP4: nad 2000 cm 
 
        4.5.2 MRC 

- Vozidlá budú podľa objemu rozdelené do tried:    A1:  do 1400 cm 
                                                                                         A2:  nad 1400 cm do1600 cm 
                                                                                         A3:  nad 1600 cm do 2000 cm 
                                                                                         A4:  nad 2000 cm 
                                                                                         Z5:  do  1500 cm 
                                                                                         Z6:  nad 1500 cm  
 
        4.5.3 Voľný pretek  

- budú tu zaradené len vozidlá, ktoré nebudú zaradené v rámci SRP a ani MRC 
        - Vozidlá budú podľa objemu rozdelené do tried:    VP1: do 1400 cm  
                                                                                        VP2: nad 1400 cm do 1600 cm 
                                                                                        VP3 : nad 1600 cm do 2000 cm 
                                                                                        VP4 : nad 2000 cm 

   
 

 
4.6    Údaje o platbe (včítane detailov o platných daniach) 

Prihlasovací vklad má byť uhradený na účet najneskôr do uzávierky prihlášok vo výške 120€, 
pre posádky, ktoré chcú byť klasifikované v SRP a aj MRC štartovné 150€. V deň 
administratívneho preberania je možné uhradiť vklad, ale už vo výške 150€ resp. 180€ 
banka: Raiffeisen Bank                   
IBAN: SK2611000000008019152123         
variabilný symbol: VS = číslo licencie jazdca, dátum narodenia jazdca 
 

4.7 Refundácie 
Prihlasovacie vklady budú vrátené v plnej výške: 
- prihláseným, ktorých prihláška nebola akceptovaná, 
- v prípade, že sa rally neuskutočnilo, 
- pri odvolaní prihlášky pred uzávierkou prihlášok. 
Organizátor vráti 60 % prihlasovacieho vkladu súťažiacim, ktorí sa z dôvodu vyššej moci (riadne 
overenej) nemohli dostaviť na štart rally a svoju neúčasť ospravedlnili pred začiatkom 
administratívneho preberania. O vrátenie prihlasovacieho vkladu je potrebné písomne požiadať 
s uvedením dôvodu. 

 
 

5.      POISTENIE 
5.1    Popis poistného krytia 

Súčasťou vkladu je poistenie (poistná zmluva uzavretá medzi SAMŠ a poisťovňou Kooperatíva, 
Vienna Insurance Group a.s., č. 6574436169), ktoré garantuje poistenie voči škodám 
spôsobeným tretím osobám do výšky € 233 000. Poistné krytie začína štartom rally a prestáva 
platiť skončením rally, alebo v momente odstúpenia alebo vylúčenia posádky.  

 



5.2  Organizátor nezodpovedá súťažiacim za straty alebo škody, ktoré im vznikli. Posádky sa 
zúčastňujú na rally na svoju vlastnú zodpovednosť. 

 
 
 

6.      REKLAMA A OZNAČENIA  
6.1   Štartové čísla, rally tabuľky, mená jazdca a spolujazdca a reklamy organizátora musia byť na 

vozidle umiestnené od momentu pristavenia vozidla na technické preberanie po otvorenie UP 
na konci rally resp. po odstúpenie zo súťaže podľa Prílohy 4 týchto Zvláštnych ustanovení. Ich 
umiestnenie bude kontrolované činovníkmi súťaže na technickom preberaní a rozhodcami faktu 
v priebehu súťaže. Registrované posádky MRC 2021 štartujúce v klasifikácii MRC (alebo 
MRC + SRP) budú štartovať so svojimi trojcifernými štartovnými číslami. 

6.2  Ak rozmiestnenie povinnej/voliteľnej reklamy, štartových čísel alebo rally tabuliek nebude 
zodpovedať Prílohe 4 alebo bude zmenený tvar či rozmer reklamy organizátora bude každé 
porušenie potrestané rozhodnutím riaditeľa súťaže až do výšky prihlasovacieho vkladu. 

 

 
6.3    Ak bude kedykoľvek počas rally zistené, že na vozidle chýba: 

- 1 štartové číslo alebo rally tabuľka udelí riaditeľ súťaže súťažiacemu peňažný trest 50 €, 
- viac štartových čísel alebo obe tabuľky rally, bude posádka oznámená športovým komisárom, 

ktorí môžu použiť tresty podľa čl. 122 a 12.3 FIA MŠP, 
- voliteľná reklama organizátora, bude udelený peňažný trest vo výške prihlasovacieho vkladu 

posádky. 
 
 
7.      PNEUMATIKY  

Pneumatiky musia vyhovovať FIA športovým predpisov pre rok 2021 alebo 2012 nezávisle, či 
boli homologované pred alebo po 01.05.2013.  
Ručné rezanie alebo akákoľvek úprava vzoru je možná iba v servisnom parkovisku. 

         Môžu byť aj sériové pneumatiky na bežnú premávku. 
 
 
8.      PALIVO  
8.1    Všetci súťažiaci môžu použiť iba palivo, ktoré je v súlade s čl. 252.9 Prílohy J FIA MŠP. 
        
8.2  Tankovanie je povolené podľa FIA predpisov iba v tankovacích zónach  
 
 
9. OBHLIADKA TRATE 
             
9.1    Časový harmonogram obhliadky trate 

Obhliadka trate musí byť vykonaná podľa časového harmonogramu, ktorý je uvedený v Prílohe 
2 týchto zvláštnych ustanovení. 
 

9.2   Špecifické a národné obmedzenie - obmedzenia rýchlostí 
9.2.1 Pri obhliadke trate sú povolené maximálne 3 prejazdy  
9.2.2 Počas obhliadky trate sa posádka musí riadiť platnými dopravnými predpismi Slovenskej 
republiky.  
9.2.3 Prejazd RS je povolený oboma smermi (teda je možný návrat na štart RS). 
9.2.4 Prekročenie povolenej rýchlosti bude mať za následok pokutu udelenú riaditeľom súťaže 
- za každý 1 km/hod nad dovolený limit 25 €. 

         9.2.5    Každé iné porušenie dopravných predpisov bude potrestané športovými 
komisármi. 

 
9.3  Každá posádka je povinná zastaviť na štarte RS a dať si traťovými komisármi zaznamenať     

prejazd RS a na pokyn traťových komisárov aj vo vnútri RS. Nezastavenie alebo nepredloženie 
jazdného výkazu bude považované za porušenie predpisov pre obhliadku trate. V prípade, že v 
mieste štartu RS nebudú traťoví komisári označení oranžovými vestami, posádka môže 
pokračovať ďalej.            

Nezaznamenanie prejazdu RS nemá vplyv na počet dovolených prejazdov. 



 
9.4     Dodržiavanie pravidiel pre obhliadku trate (počet prejazdov, rýchlosť, jazda ....) 

bude kontrolované rozhodcami faktu. 
 
9.5   Každé porušenie pravidiel pre obhliadku trate uvedených v čl. 9 bude oznámené športovým 

komisárom, ktorí môžu udeliť trest až po nepripustenie na štart. 
 
9.6   Všetky pokuty udelené za porušenie pravidiel obhliadky trate musia byť zaplatené do 

14.08.2021 do 07.00  hod. na riaditeľstve súťaže. 
 

 
 
10.    ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE 
10.1  Dokumenty, ktoré majú byť predložené: 

- licencia súťažiaceho, jazdca a spolujazdca (včítane zdravotných preukazov) 
- vodičské preukazy jazdca a spolujazdca 
- povolenie štartu od ASN (držitelia inej licencie ako SAMŠ a FAS AČR) 
- doplnenie všetkých detailov v prihláške, kompletne vyplnený technický preukaz 
- potvrdenie o poistení vozidla 
- športový a technický preukaz vozidla 

Zahraničným posádkam dôrazne odporúčame mať Európsku zdravotnú kartu poistenca 
E111 ! 

 
10.2  Jazdci bez celoročnej licencie 
          Jazdci MRC(registrovaní) bez celoročnej licencie SAMŠ sa môžu podujatia zúčastniť. Bude 

im vydaná denná licencia formou zoznamu vydaných denných licencii. Podmienkou na získanie 
licencie je absolvovanie rozpravy (inštruktaže) pred podujatím, minimálny vek každého člena 
posádky je 18 rokov. S dennou licenciu nie je možné zúčasniť sa klasifikácie SRP. 

 
 
 

 
11.    TECHNICKÉ PREBERANIE, PLOMBOVANIE A ZNAČENIE 
11.1  Miesto a časový harmonogram technického preberania 

11.1.1 Technické preberanie sa uskutoční v priestoroch priemyselného parku Ferovo vo firme 
Ematech Vranov nad Topľou dňa 13.08.2021 od 08:00 do 14:00 a to podľa poradia štartových 
čísel. 
11.1.2 Meškanie na technické preberanie bude potrestané peňažným trestom vo výške 5 € za 
každú minútu meškania. Vozidlu, ktoré sa dostaví s meškaním väčším ako 30 minút nebude 
povolený štart, okrem prípadov, keď športoví komisári rozhodnú inak. 

         11.2.3 Technické kontroly budú vykonávané aj v UP . 
 
11.2  Zásterky : podľa FIA Prílohy J čl.252, bod 7.7 
 
11.3  Okná/sieťky : podľa FIA Prílohy J, čl. 253, bod 11 
 
 
11.4  Bezpečnostná výbava jazdcov 

Súťažiaci musia na technickom preberaní preukázať všetky časti oblečenia včítane prilby a FHR 
(ak im predpisy ukladajú jeho použitie), ktoré budú používať a ktoré majú zodpovedať 
ustanoveniam uvedeným v príslušných prepisoch FIA a SAMŠ. 

 
11.5  Hladina hluku  

Povolená vonkajšia hladina hluku je 96 dB(A) s povolenou toleranciou plus 2 dB(A) na chybu 
merania. Prekročenie limitu hladiny hluku bude potrestané nepripustením na štart, prekročenie 
pri kontrole v priebehu rally bude oznámené športovým komisárom, ktorí môžu použiť tresty 
podľa čl. 12.2 a 12.3 FIA MŠP . 
 

 



11.6  Špeciálne národne požiadavky 
Pri technickom preberaní je potrebné preukázať dokumentáciu prihláseného vozidla:  
           -  dokumenty a registračné doklady od súťažného vozidla 

- povinné zmluvné poistenie súťažného vozidla 
- športový a technický preukaz súťažného vozidla 
- technická karta, karta bezpečnostnej výbavy 
- homologačný list 
- osvedčenia (ochranná klietka, nádrž, katalyzátor...) 
 

 
 
12.    ĎALŠIE POSTUPY 
12.1 Postup slávnostného štartu a poradie 

Slávnostný štart súťaže sa uskutoční 13.08.2021 o 18:00 na štartovnej rampe pred AOC 
v zverejnenom poradí štartu. Posádky sú povinné zúčastniť sa tohto ceremoniálu, súťažná 
kombinéza je povinná.   

 

12.1.1 Systém štartu do RS 
Činnosť štartéra: 
30s – ukáže tabuľku 30 
10s – ukáže tabuľku 10 
5s – postupne odráta posledných 5 s na prstoch jednej ruky 
Štart- pohybom ruky spred vozidla časomerac dá pokyn na štart 
 

12.2   Servisné parkovisko, promočné a reklamné aktivity  
12.2.1 Servisné parkovisko bude otvorené 12.08.2021 od 15:00 
12.2.2 V servisnom parkovisku organizátor vymedzí pre každé prihlásené vozidlo priestor 
ako je uvedené v čl. 4.4.4. 
12.2.3 Do servisného parkoviska majú okrem súťažného vozidla povolený vstup ďalšie servisné 
vozidlá  pokiaľ sa zmestia do priestoru vyhradeného pre team.  
12.2.4  Počas opráv súťažného vozidla je potrebné pod neho umiestniť plachtu s rozmermi 5 x 
3 m, ktorá je nepriepustná pre benzín a oleje. Osadenstvo servisu musí mať k dispozícii 
minimálne 150 l vrece, do ktorého je povinné umiestniť všetok odpad. 
12.2.5 V servisných priestoroch sú prísne zakázané všetky obchodné akcie! Všetky podnika-
teľské aktivity (predaj občerstvenia, stravy, pneumatík, náhradných dielov, reklamných 
predmetov, ošatenia) sa môžu realizovať len s písomným súhlasom a za podmienok 
stanovených organizátorom. 
12.2.6 Prívesné vozíky môžu byť v servisnom parkovisku uložené v priestore teamu, resp. 
uložené na vyhradenom mieste podľa pokynov usporiadateľov. 
12.2.7 Porušenie pravidiel určených pre servisné parkovisko bude potrestané riaditeľom 
súťaže peňažnou pokutou do výšky 500 €. 

 
12.3  Oficiálny čas na rally 

Podľa GPS času platného pre toto časové pásmo. 
 
 

 
12.4  Retardéry 

12.4.1 Za retardér sa považuje prehradenie trate umelou prekážkou tvorenou stojkami 
pneumatík (balmi slamy, sudmi s vodou...). 
12.4.2 Na trati RS bude 150 metrov pred stanoviskom retardérov umiestnená návestná tabuľa 
(výkričník a 150m) upozorňujúca na blížiaci sa retardér.  . 
12.4.3 Správnosť prejazdu retardérom posudzuje rozhodca faktu. Pod nesprávnym prejazdom 
sa rozumie posun stojky pneumatiky (aj čiastočne) mimo kružnicu zobrazujúcu pôdorys 
retardéru.  
Tresty za nesprávny prejazd:  - posun jednej stojky pneumatík alebo jej prevrátenie: 10 s 

                - posun viac ako jednej stojky pneumatík:  30 s 
 
 



 
12.5   Postupy v prípade nehody a oznámenie nehody 

12.5.1 Všetci účastníci musia dôkladne poznať čl. 40 FIA Predpisov  
12.5.2 Ak je posádka účastníkom nehody, pri ktorej bol zranený nejaký občan, musí dotknutý 
jazdec alebo spolujazdec zostať na mieste nehody a zastaviť nasledujúce vozidlo, ktoré túto 
skutočnosť oznámi v ďalšom rádiobode, ktorý je označený na trati. 
Zároveň tak rýchlo ako je možné oznámi túto skutočnosť na telefónne číslo:+421915334379 
Posádka ďalej v súťaži nepokračuje a vyčká na príchod polície, ktorá nehodu vyšetrí. 
12.5.3 Posádka je povinná najneskôr do 1 hodiny po odstúpení alebo po umiestnení vozidla 
do záverečného uzavretého parkoviska oznámiť organizátorovi škodu, ktorú spôsobila svojím 
vozidlom na trati rally tretím osobám. 

 
12.6  Odstúpenie zo súťaže 

V prípade, že posádka odstúpi zo súťaže, je povinná oznámiť to na telefónne číslo 
organizátora: +421903940896 a vzdať jazdný výkaz v nasledujúcom stanovišti (ČK, STOP) 
alebo priamo vozidlu 99, resp. zametaciemu (šachovnicovému) vozidlu. 

 
12.7  On-board kamery 

Súťažiaci, ktorí chcú použiť vo vozidle kamery, musia to písomne oznámiť pri administratívnom 
preberaní. Upevnenie kamery bude skontrolované na technickom preberaní. V prípade, že 
kamera je umiestnená do vozidla až v priebehu súťaže, je posádka povinná si dať skontrolovať 
jej upevnenie technickými komisármi na výjazde zo servisu. 

 
12.8  Rozprava 
         Rozprava je povinná pre všetkých jazdcov a spolujazdcov 
 
 
13.    OZNAČENIE ČINOVNÍKOV 

Činovníci súťaže budú označení menovkami a budú identifikovateľní nasledovne: 
vedúci RS a ich zástupcovia:  žlte vesty, licencie 
bezpečnostní komisári:   oranžové vesty 
traťoví komisári:    oranžové vesty 
traťoví komisári v rádio bodoch:  žlté vesty 
časomerači:     licencie 
činovník pre styk s jazdcami:  červená vesta  
technickí komisári :                                licencie 
rozhodcovia faktu :                                oranžové vesty 
 

 
14.    CENY  
14.1  Budú udelené ceny: 

14.1.1 SRP:  - v absolútnom poradí  
                                   - v klasifikácii jednotlivých tried 

          14.1.2 MRC:     - v absolútnom poradí 

                     - v klasifikácii jednotlivých tried 

          14.1.3 Voľný pretek: - v absolútnom poradí 
                                             - v klasifikácii jednotlivých tried  
 
14.2 Vo všetkých týchto klasifikáciách budú cenami odmenené prvé 3 posádky  
 
14.3 Vlastníctvo pohárov, ktoré budú odovzdané víťazom na cieľovej rampe bude potvrdené oficiálnou 

záverečnou klasifikáciou. 
 
 
 
 
 



15.     ZÁVEREČNÉ KONTROLY 
15.1   Záverečná kontrola sa uskutoční vo firme EMATECH priemyselný park Ferovo  
          Vranov nad Topľou 09301. Musí sa jej zúčastniť zástupca súťažiaceho a mechanik (demontáž 

vozidla/každého vozidla určeného rozhodnutím športových komisárov.  Rozhodnutie bude 
dotknutým súťažiacim oznámené v ČK v cieli rally. 

 
15.2  Poplatky za protesty 
         15.2.1 Poplatok za protest je 165€ 
         15.2.2 Ak protest vyžaduje demontáž rôznych častí vozidla a ich spätnú montáž musí 

protestujúci zložiť dodatočnú zálohu podľa rozhodnutia Rady športových komisárov. 
 
 
15.3 Poplatky za odvolanie 
        15.3.1 Výška poplatku za odvolanie je 670€ 
 
 
 
 
                                                                                                 Róbert Chrobačinský 
                                                                                                 riaditeľ rally 
          
                                                                                                          
 
                                                                                                                  
 
 
Schvaľovacia doložka: 
Zvláštne ustanovenia boli schválené dňa ................ so schvaľovacím číslom .......... 
 
        podpis a pečiatka sekretariát SAMŠ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha 1:   Časový harmonogram RS:14.08.2021   
 

 

 

 
sobota, 14.8.2021 

ČK      Miesto                         Dĺžka RS     Spoj. úsek       Celk. vzdial.      Jazdný čas       čas 1.auta   

0        Servis OUT                                                                                              08:30 

1        Banské                                    13,0               13,0             00:20              08:50 

SS1  „Banské 1“              11,0                                                                         08:53 

2         Dargov                                    22,5               33,5             00:40             09:33 

SS-2 „Dargov 1“              10,20                                                                       09:36                                              

2A      Preskup./tech. Zóna IN           13,70             23,90           00:35             10:11 

2B      Preskup./tech. Zóna OUT                                                 00:30             10:41 

2C      Servis IN                                   0,10               0,10           00:02             10:43 

           Servis A                  21,20         49,30             70,50          00:10 

 

2D     Servis OUT                                                                                              11:13 

3        Banské                                    13,0               13,0             00:20             11:33 

SS3  „Banské 2“              11,0                                                                         11:36 

4         Dargov                                    22,5               33,5             00:40            12:16 

SS-4 „Dargov 2“              10,20                                                                       12:19                                              

4A      Servis IN                                 13,80              24,00           00:35            12:54 

          Servis B                   21,20        49,30              70,50           00:10 

4B      Servis OUT                               0,10                0,10           00:02            13:04 

5        Rampa/cieľ Vranov/T.             02,00              02,00           00:10            13:14 

       UP IN                                          01,60              01,60 

  

 

Spolu  

TOTAL              42,40        98,60           144,6 
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Príloha 2:   Harmonogram obhliadky trate:13.08.2021  od 9.00 hod.  do 15.00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 3:   Činovníci pre styk s jazdcami : Ján Ľahký   +421903940896 
 
 
 
 
 
 

Príloha 4:    Nálepky a umiestnenie reklám 

 
 

 
 
Organizátor si vyhradzuje, aby na vozidle ostali tieto voľné miesta:  
– povinná reklama organizátora              „.................“ 
– voliteľná reklama organizátora:  A: „.................“ 
      B: „.................“ 
 
V prípade, že v čase vydania ZU, organizátor nerozhodol o reklamách, uvedie text: 
Texty týchto reklám budú zverejnené vo vykonávacích nariadeniach 

 
 
 
 
Prihláška je tu: http://www.sams-asn.sk/prihlaska0.php?idpr=172&xx=9481_941 

http://www.sams-asn.sk/prihlaska0.php?idpr=172&xx=9481_941

