Občianske združenie

Mini Rally Cup

Amatérsky
motoristický športový seriál
MotorsportRallyCup 2021

Úvod.
Na Riadnom zhromaždení členov občianskeho združenia
Mini Rally Cup, ktoré sa konalo dňa 16.11.2019 v Tatranskej Štrbe,
bolo na návrh jazdcov – členov o.z. rozhodnuté, že motoristický
športový seriál, ktorý je zastrešovaný týmto o.z. od sezóny 2020 bude
niesť názov:

Motorsport Rally Cup.
Táto príručka bola spracovaná predovšetkým pre potreby
jazdcov a usporiadateľov športových motoristických podujatí
zaradených do seriálu MotorsportRallyCup 2021 (MRC) a
obsahovo vychádza z národných predpisov SAMŠ, ale s určitými a
akceptovateľnými zmenami a úľavami, ktoré však v žiadnom prípade
nesmú znižovať bezpečnosť pri športových podujatiach.
Začínajúcim jazdcom má ponúknuť zrozumiteľné vysvetlenie
základných dokumentov, pojmov a jednotlivých činností pri rally
športe tak, ako je to uvedené v predpise „1. Základné dokumenty
a pojmy“.
Usporiadateľom, hlavne začínajúcim, má poskytnúť obraz
o zásadách a podmienkach organizovania a metodickú pomoc pri
organizovaní takéhoto podujatia.
V ďalšej časti sú uvedené jednotlivé predpisy, ktorými sa seriál
MRC riadi.
František DEBNÁR, Ing.
Riaditeľ seriálu
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Partneri MRC 2021

MRC zatiaľ pre rok 2021 nemá generálneho partnera. V prípade, že
výsledkom rokovaní s potenciálnymi partnermi bude vzájomná dohoda, tak jeho
logo bude súčasťou loga MRC a všetky registrované posádky do seriálu MRC
budú toto logo partnera nosiť na karosériách svojich vozidiel.

Partnerom seriálu MRC 2021, ktorý zabezpečuje trate a priebeh jednotlivých
motoristických podujatí, zaradených do kalendára MRC 2021, je HASSO
Motorsport pod vedení Petra HASAJA:

Ak sa podarí v priebehu sezóny získať ďalších partnerov, všetci budú
uvedení na webovej stránke seriálu MinirallyCup.

Mediálnym partnerom, ktorý bude vyrábať videá pre usporiadateľov aj
jednotlivých jazdcov z každého podujatia je MRCmedia pod vedením Ladislava
Wagnera.

Všetci registrovaní jazdci (členovia o.z. MRC) budú mať na svojich
vozidlách umiestnené reklamné logá partnerov seriálu.
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Čo je seriál MRC
Seriál športových motoristických podujatí MRC 2021 je športová, voľno –
časová aktivita slobodných občanov Slovenska, prípadne i občanov iných štátov
EU, ktorí sa dobrovoľne združujú na aktuálny rok v občianskom združení Mini
Rally Cup, registrovanom na Ministerstve vnútra SR. Takto sa tu združujú
jazdci, spolujazdci, funkcionári, ale aj usporiadatelia jednotlivých podujatí,
z ktorých pozostáva celý seriál športových motoristických podujatí MRC 2021.

Ako fungujeme
Riadiacim orgánom seriálu MRC je výbor, zložený z predstavenstva o.z.
MRC, doplnený o ďalších členov. Má toto personálne zloženie:
František
Peter
Ľudovít
Marián
Martin
Tomáš
Ladislav

DEBNÁR
HASAJ
VEREBES
BUSCHBACHER
JUREČKA
POLOVKA
WAGNER

(KE) Riaditeľ seriálu MRC
(LE) Bezpeč. komisár MRC
(KE) Tech. komisár MRC
(RBK), usporiadateľ
(L. M.) usporiadateľ a jazdec
(SNV) jazdec
(LE) líder MRC media

0908 079 864,
0901 785 775
0949 883 517
0908 188 107
0908 141 062
0905 268 974
0944 416 505

Priebeh seriálu MRC 2021 riadi jeho riaditeľ Ing. František DEBNÁR,
ktorý dohliada na jeho priebeh a zodpovedá za spracovanie dokumentov a
predpisov, ktorými sa celý seriál riadi:
-

21. Štruktúra seriálu MRC,
22. Organizácia podujatia,
23. Športové predpisy
24. Bezpečnostné predpisy,
25. Technické predpisy.

Všetky tieto predpisy sú zverejnené na webovej stránke: www.minirallycup.sk.
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