
 

  

  

 

2.   P R E D P I S Y 

 PRE SERIÁL 

MRC 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Predpisy pre seriál MRC 2019 nie sú dogmou, boli tvorené spoločne 

riadiacim orgánom seriálu a jazdcami. Preto, ak sa v priebehu sezóny vyskytnú 

dôležité okolnosti, alebo fakty, ovplyvňujúce priebeh seriálu (napr. žiadosť 

o usporiadanie podujatia, ktoré nebolo pôvodne v kalendári), je úplne normálne 

toto spoločne prediskutovať, napr. pri rozprave najbližšieho podujatia a po 

kolektívnom odsúhlasení urobiť doplnenie, opravu, alebo zmenu aj v priebehu 

sezóny! 

 

2.1. Štruktúra seriálu MRC 

2.2. Organizácia podujatia MRC 

2.3. Bezpečnostné predpisy 

2.4. Športové predpisy 

2.5. Technické predpisy 
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2.1.  Štruktúra a kompetencie orgánov seriálu MRC 2019 
 

 

2.1.1. Riadiaci orgán seriálu MRC 2019 

           Riadiacim orgánom seriálu je výbor, zložený z predstavenstva MRC 

o.z. a zástupcov usporiadateľov a jazdcov, má toto zloženie: 

-         František   DEBNÁR    (KE) -  riaditeľ seriálu MRC, 

- Ľudovít       VEREBES               (KE) technický komisár MRC,

 -         Peter   HASAJ              (LE) bezpečnostný komisár MRC, 

- Marián  BUSCHBACHER   (Rbk), usporiadateľ, 

-         Martin JUREČKA    (L. M.), jazdec a usporiadateľ, 

-         Tomáš POLOVKA    (SNV),  jazdec 

        

2.1.2. Riadiaci orgán seriálu má právo : 

a) Vylúčiť jazdca zo seriálu pre závažné porušenie predpisov. 

b) Vylúčiť podujatie z bodovania MRC 2019 (pred, počas a po jeho 

skončení), ak organizátor nesplnil podmienky pre zaradenie do seriálu, pre 

nešportové konanie organizátora alebo za závažné porušenie 

Bezpečnostných predpisov. 

c) Vykonávať námatkovú kontrolu na prítomnosť alkoholu v krvi pred 

štartom rýchlostnej skúšky. 

2.1.3.  Riadiaci orgán seriálu schvaľuje :  

a) Všetky dokumenty zverejňované v rámci seriálu MRC 2019, 

b) Kalendár podujatí seriálu MRC 2019, 

c) Zmenu termínov v kalendári, 

d) Bodovanie, penalizácie a diskvalifikácie v rámci seriálu MRC 2019, 

e) Výsledky seriálu MRC 2019. 

2.1.4. Riaditeľ seriálu je zodpovedný najmä za: 

a) Vydanie športovo – technických predpisov, 

b) Vydanie bezpečnostných predpisov, 

c) Vydanie dokumentu – Organizácia podujatia MRC 2019, 

d) Zverejnenie správnych výsledkov a bodovania seriálu MRC 2019, ako 

aj ocenenie najúspešnejších posádok na konci sezóny seriálu MRC 2019. 
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2.1.5. Technický komisár seriálu MRC 2019: 

a) Riadi TP vozidiel, spoločne s technikmi usporiadateľa ho aj realizuje. Pred 

Technickým Preberaním dostane od riaditeľa podujatia 2 výtlačky 

zoznamu prihlásených a do neho robí záznam o TP. 

b) Vedie evidenčnú dokumentáciu o technickom preberaní vozidiel na 

všetkých podujatiach, zaradených do seriálu MRC 2019. 

c) Má plnú kompetenciu neprebrať do súťaže vozidlo, ktoré požiadavky 

Technických predpisov nespĺňa, alebo je v nevyhovujúcom technickom 

stave! 

d) Kontroluje na štarte RS odistenosť hasiacich systémov, správne upevnenie 

prilieb na hlavách a námatkovo môže dávať jazdcom „fúkať“. 
  

2.1.6.  Bezpečnostný komisár seriálu MRC 2019: 

a) Zodpovedá spoločne s riaditeľom podujatia za celkové zabezpečenie 

podujatia po stránke zaistenia bezpečnosti trate, traťových komisárov, 

záchranárskych a zdravotných zložiek. 

b) Spracuje v spolupráci s usporiadateľom podujatia dokument 

Bezpečnostný plán, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti pre 

získanie zodpovedajúcich povolení. 

 

2.1.7. Riaditeľ seriálu MRC 2019 (plus TK a BK MRC) budú mať právo byť 

prítomní na každom jednotlivom podujatí, zaradenom do seriálu,  

usporiadateľ im poskytne ubytovanie a stravu, tak ako ostatným traťovým 

komisárom, ktorí mu zabezpečujú podujatie.  

 

2.1.8. Všeobecné 

Pre zverejňovanie všetkých informácií jazdcom a ostatným záujemcom 

bude i naďalej fungovať webová stránka www.minirallycup.sk, kde sa 

budú dať nájsť všetky predpisy, dokumentácia k jednotlivým podujatiam, 

výsledky jednotlivých podujatí a aj priebežné hodnotenie jednotlivých 

posádok v sezóne po jednotlivých triedach aj v absolútnom hodnotení 

seriálu MRC 2019.        
 

 

 

http://www.minirallycup.sk/
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2.2.  Organizácia podujatia seriálu MRC 2019 
 

2.2.1. Všeobecné 

        Organizácia podujatí seriálu MRC 2019 je súbor opatrení pri organizovaní 

podujatia za účelom jednotného spôsobu organizovania, ku ktorému sa dospelo 

skúsenosťami z priebehu minulých ročníkov. 

a) Všetci organizátori sa zaväzujú oboznámiť sa s predpismi vydanými pre 

seriál MRC 2019 a sú bez výnimky povinní ich dodržiavať. 

b) Do seriálu MRC 2019 sa organizátori pretekov prihlasujú dobrovoľne. 

c) O zaradenie svojho podujatia do seriálu MRC 2019 (2020) požiada 

usporiadateľ na zasadnutí usporiadateľov podujatí, ktoré zorganizuje Riaditeľ 

seriálu na konci sezóny 2018 (2019), podaním  písomnej prihlášky do seriálu, 

ktorej súčasťou bude aj mapa trate. Podanie Prihlášky ešte nezakladá nárok na 

automatické zaradenie tohto podujatia do Kalendára MRC 2019 (2020)! 

d) Každý usporiadateľ podujatia zaradeného do MRC prispeje sumou 100 

Euro do fondu o.z. MRC, čo jej jeho členský príspevok. Organizátor môže 

požiadať o usporiadanie aj viac podujatí v ročníku.  

e) Organizátor umožní prítomnosť Riaditeľa seriálu pri podujatí a aj počas 

oceňovania  najlepších posádok. 

f) Organizátor podujatia si zabezpečí dostatočný počet skúsených traťových 

činovníkov, aj obsluhy ČK, odporúčam HASSO Motorsport,  

zohratú levočskú partiu pod vedením Petra Hasaja. 
 

g) Organizátor umožní vyhotovenie reportážneho videa kameramanmi 

v potrebnom počte spoločnosti PlanetaRally,                 pod vedením Ladislava 

Wagnera, ktoré bude následne uvedené na internetovom youtube portáli, čím 

bude prezentovaná predovšetkým dobrá práca usporiadateľa. 

h) Organizátor umožní umiestnenie reklamných banerov generálneho 

partnera seriálu MRC 2019 spoločnosti                         a ostatných partnerov 

seriálu, minimálne jeden na každej RS a aj v mieste oceňovania víťazov.  

i) K úspešnému zabezpečeniu priebehu podujatia usporiadateľ potrebuje 

nasledovné materiálne zabezpečenie: drevené kolíky a pásku na zapáskovanie 

trate v potrebnom množstve, stanové prístrešky na ochranu pred 

nepriaznivým počasím do ČK, na štart RS, stopka (spolu sa odporúča na dve 

RS 7ks), potrebný počet rádiostaníc, materiál na postavenie retardérov, 

materiál podľa potreby a podľa pokynov BK (aj tabule na trať). 
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j) Organizátor volí (odporúča sa) dve rôzne trate Rýchlostných skúšok tak, 

aby na seba postupne nadväzovali, teda zo servisu presun na RS1, potom jej 

prejazd a presun na RS2 a z nej presun späť do servisného priestoru. Trať pre 

podujatie MRC 2019 definitívne schváli Riaditeľ seriálu MRC 2019. 

k) Organizátor si prípadné poistenie svojho podujatia zabezpečuje sám. 

l) Organizátor po skončení podujatia pošle riaditeľovi seriálu MRC oficiálnu 

výsledkovú listinu v elektronickej forme, prednostne vo formáte Exce.   

m) Termín podujatia MRC 2019 sa nemá prekrývať s termínom iných podujatí 

v rámci Rallykomisie SAMŠ (ani RRP), čo je jednou z podmienok, aby podujatie 

bolo zaevidované na SAMŠ-i. 

  

 

2.2.2.  Príprava a priebeh podujatia organizátorom. 

A. Všetky oficiálne dokumenty k podujatiu musia byť opatrené oficiálnym 

logom MRC a logom usporiadateľa! 

B. V dostatočnom časovom predstihu (aj tri až štyri mesiace) začať vybavovať 

potrebné povolenia (obce, OR PZ, JRD, urbáre  a podobne...) pre uzávierky ciest. 

Zároveň v časovom predstihu dojednáva zdravotnú službu a časomieru. Každý 

usporiadateľ podujatia seriálu MRC 2019 vypracuje dokument   „Bezpečnostný 

plán“ svojho podujatia (s Petrom Hasajom, BK MRC), v ktorom budú znázornené 

všetky rizikové miesta celej trate a spôsob ich zabezpečenia, napr. páskovaním 

rizikových a nebezpečných miest a s miestami postavenia zdravotníckych 

a záchranárskych vozidiel a rozmiestnením poučených traťových komisárov 

s dopísanými ich menami bezprostredne pred začiatkom podujatia. Tento 

Bezpečnostný plán je schválený a podpísaný riaditeľom podujatia 

a bezpečnostným komisárom podujatia. Zároveň usporiadateľ spracuje Zvláštne 

ustanovenia k podujatiu podľa vzoru. Ak po zverejnení ZU do začiatku podujatia 

nastanú v nich nejaké zmeny, prípadne je potrebné čokoľvek doplniť alebo zrušiť, 

urobí sa to formou dokumentu Vykonávacie nariadenie, vytlačené na žltom 

papieri a zverejnenom na Oficiálnej informačnej tabuli podujatia. 

C. 35 dní pred podujatím (už má všetky povolenia v písomnej forme) poslať 

základné dokumenty  (ZU, BP, súhlasné stanoviská a povolenia, mapy,) 

k podujatiu Riaditeľovi MRC, ktorý ich schváli  a zabezpečí ich zverejnenie na 

oficiálnej webovej stránke MRC. Zároveň riaditeľ MRC zašle na RK SAMŠ 

žiadosť o zaevidovanie tohto podujatia, ku ktorej priloží ZU, BP, kópie všetkých 

povolení, mapy trate, prípadne aj iné doklady podľa požiadavky.  
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     Zvláštne ustanovenia na podujatia musia v úvode obsahovať aj bod, 

v ktorom sa píše:  

Ak bude organizátor potrebovať akúkoľvek pomoc, alebo radu, 

Riaditeľ seriálu bude plne nápomocný. 

D. 30 dní pred podujatím uverejniť Zvláštne ustanovenia podujatia pre 

jazdcov na svojej webovej stránke (ak ju nemá, tak všetko zverejní Riaditeľ 

seriálu na stránke www.minirallycup.sk).  Potom začne  s registráciou posádok. 

Mapy trate nemusí usporiadateľ vopred zverejňovať, stačí, ak ich dá jazdcom 

pri administratívnom preberaní. 

E. Prihlasovanie posádok na podujatie – rieši si usporiadateľ konkrétneho  

podujatia, podľa svojho  uváženia a možností (napr. príjem prihlášok mailom).  

F. 7 dní (prípadne 5 dní) pred konaním podujatia ukončiť registráciu 

jazdcov, zároveň umiestniť tabuľky (napr. zalaminovaný oznam) o uzatvorení pri 

cestách, po ktorých povedie trať s dátumom a časom uzávierky za účelom 

včasného informovania verejnosti. 

G. najneskôr 5 dní pred podujatím zverejniť zoznam prijatých prihlášok  

a vyriešiť reklamácie. 

H. Najmenej jeden deň (teda v piatok) pred podujatím preveriť, či má celú 

trať pokrytú dostatočným rádiovým signálom. K tomuto si musí zabezpečiť 

dostatok potrebných rádiostaníc (aj rezervu). Ak usporiadateľ bude potrebovať 

pomoc v zabezpečení vhodných RDS, riaditeľ seriálu MRC môže zabezpečiť 

tieto stanice z Košíc a môže ich aj priviezť a po podujatí následne aj vrátiť. 

I. V súťažný víkend :             a)  Administratívne preberanie, 

                                 b)  Technické preberanie, 

                                      c)  Obhliadka trate, 

                                           d)  Rozprava, 

                                           e)  Samotný pretek, 

                                           f)  Vyhlásenie výsledkov. 

 

Podujatie (názov)  je zapísané v Zozname evidovaných podujatí SAMŠ. 

Zapísanie tohto podujatia (NÁZOV), ktorá sa koná v dňoch (dátum)  v okolí 

obce (názvy obcí)  do zoznamu evidovaných podujatí SAMŠ znamená, že: 

a) SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové 

súťaženie na tomto podujatí; 

b) Toto podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám spôsobených 

tretím osobám;  

c) Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencií 

SAMŠ.“ 

 

http://www.minirallycup.sk/
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a. Administratívne preberanie zorganizovať tak, aby celé prebehlo v čo 

najkratšom čase, (napr. zriadením aspoň dvoch pracovísk admin. preberania – 

jedno, prípadne aj dve pre posádky MRC a ďalšie pre voľný pohár,  je to na 

rozhodnutí usporiadateľa) aby posádky neboli neúmerne zdržiavané pred 

obhliadkou trate (napr. posádky prinesú vytlačenú a už podpísanú prihlášku – už 

sa veľmi osvedčilo).  

b. Technické preberanie prednostne organizovať vytvorením pracoviska 

TP, kam postupne  jazdci, prípadne ich mechanici, pristavia vozidlo aj 

s  bezpečnostnou výbavou posádky.  Pre zachovanie jednotného štandardu 

priebehu technického preberania je určený  technik MRC (TK MRC) pre celý 

seriál MRC 2019, ktorému usporiadateľ dodá dva výtlačky Zoznamu 

prihlásených vozidiel a doplní jedného svojho technika.  

c. Po ukončení administratívneho a technického preberania vytlačí 

usporiadateľ Poradie štartu s časmi štartu posádok a odovzdá ho vedúcemu 

Časovej kontroly pri výjazde zo servisu. Poradie štartu jednotlivých tried je na 

rozhodnutí usporiadateľa podujatia, ale odporúča sa nasledovné: Z5, 

A1,A2,Z6,A3,A4,VP alebo A4,A3,Z6,A2,A1,Z5,VP.  

d. Usporiadateľ zabezpečí dostatočne veľký priestor pre zriadenie servisného 

parkoviska, kam sa musia zmestiť všetci účastníci (môže sa jednať až o 40 až 60 

súťažných vozidiel) aj so sprievodnými vozidlami a prívesmi. 

e. Obhliadku trate sa odporúča pre zabezpečenie jej hladkého priebehu 

organizovať samostatným prejazdom posádok. Organizátor musí poskytnúť 

posádkam Prejazdový itinerár (alebo aspoň mapu) pre obhliadku trate 

a v spolupráci s časomierou aj Jazdné výkazy. Ak bude obhliadka v kolóne za 

zavádzacím vozidlom, potom ITI ani JV netreba.  Ale v oboch prípadoch by 

posádky mali dostať aspoň dva (maximálne však tri) obhliadkové prejazdy pre 

napísanie a kontrolu svojho rozpisu. Posádky musia pri obhliadke použiť 

výhradne civilné vozidlo, nie hlučné súťažné, z dôvodu vyhnutia sa konfliktom 

s domácimi obyvateľmi.  Usporiadateľ však môže, ak mu to okolnosti dovoľujú, 

výnimočne povoliť obhliadku na súťažných vozidlách, musí to však oznámiť vo 

svojich  Zvláštnych ustanoveniach. Obhliadka trate je určená výhradne pre  

napísanie Rozpisu trate, v žiadnom prípade to nie je možné považovať  za 

tréning. Jazdci musia bezpodmienečne dodržiavať nariadenie usporiadateľa 

o max. povolenej  rýchlosti počas obhliadky! 

f. Pri rozprave usporiadateľ upozorní posádky na závažné skutočnosti 

týkajúce sa hladkého priebehu podujatia, prípadne na rizikové faktory trate, 

predovšetkým zdôrazní posádkam ich povinnosti a postup činnosti pri    
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   havárii, alebo odstúpení zo súťaže. Rozprava v žiadnom  prípade pre posádky 

nemá nahrádzať Zvláštne ustanovenia.   

     Tieto časti podujatia a. až e.  sú odporúčané urobiť už v piatok pred pretekom, 

prípadne na sobotu nechať výnimočne pre posádky len obhliadku trate! V sobotu 

majú všetci, jazdci aj usporiadatelia, iné povinnosti a priority, než preberania. 

Takto nedôjde k narušeniu časového harmonogramu a už o 09,00 môže začať 

hlavná časť podujatia, teda samotný pretek. 

g. Priebeh samotného preteku je organizovaný tak, že sa štartuje podľa 

Poradia štartu (uvedené v bode c) s odstupom jednej minúty. Je však 

v kompetencii riaditeľa konkrétneho preteku určiť iné poradie štartu jazdcov, 

napr. podľa výkonnosti, aby sa nestávalo, že rýchlejší jazdec štartuje za 

„pomalším“ a na trati ho potom dobehne, čím  by mohol strácať čas. Prípadne, ak 

je predpoklad vzájomného dobehnutia sa na rýchlostnej skúške, vodič 

„rýchlejšieho“ vozidla štartujúceho následne môže už na štarte RS požiadať 

o väčší časový odstup, napr. na dve minúty. Toto pravidlo používať však 

minimálne, ale riaditeľ ho môže povoliť. 

h. Vozidlá Voľného pohára nemôžu byť zmiešané s posádkami MRC. 

i. Časový harmonogram podujatia by mal byť zostavený reálny, 

s dostatočnou časovou rezervou, pre prípad zdržania napr. odstraňovaním 

havarovaného vozidla, ktoré blokuje trať. Vozidlá, ktoré po nehode, prípadne 

odstavení, neblokujú trať, umožní usporiadateľ odtiahnuť až po prejazde všetkých 

súťažiacich, medzi sekciami (kolami) teda v prestávke pred  ďalším prejazdom 

RS, hlavne ak ich ponechanie na mieste by mohlo spôsobiť riziko ďalšieho 

poškodenia, napr. aj prichádzajúceho súťažného vozidla. 

j. V prípade, že jazdec bol dokázateľnými okolnosťami prinútený spomaliť, 

alebo prerušiť svoju jazdu, riaditeľ podujatia mu po porade s riaditeľom seriálu 

MRC pridelí náhradný čas, výnimočne mu môže umožniť opakovanie jazdy. 

Avšak jazdec musí o tomto probléme informovať činovníkov neodkladne už 

v cieli danej RS!!  

k. Náhradný čas sa môže určiť napr. výpočtom priemerného času 

dosiahnutého jazdcami v jeho triede, alebo započítaním času, dosiahnutého v tej 

RS pri predchádzajúcom (nasledovnom) prejazde. Ktoré riešenie bude prijaté, je 

na rozhodnutí riaditeľa podujatia.  

l. V prípade, že posádka havaruje, alebo skončí mimo trate a nedokončí 

túto RS, ale po prejazde celého štartovného poľa  je vozidlo vyprostené alebo 

vytlačené na trať a je schopné pokračovať v súťaži, posádku nevylúčime, ale 

určí sa jej náhradný čas pridelením najhoršieho času dosiahnutého v jeho triede 

plus 5 minút a takto môže pokračovať v súťaži.  
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   Ak podujatie MRC má 4 RS, potom takéto pokračovanie v súťaži je možné iba 

raz, ak však podujatie pozostáva  z 5 RS, prípadne aj viac, potom dvakrát!! Ak sa 

to ale stane znovu, potom posádka už nebude klasifikovaná a nezíska ani žiadne 

body v tomto podujatí! 

m. Po prejazde celého štartovného poľa traťou RS sa musia pozbierať 

penalizácie  (záznamy z ČK a retardérov), vyhodnotiť ich a odovzdať časomiere, 

aby ich pripísali k výsledkom. 

n. Časomiera ľubovoľná ale doporučená je elektronická! Pracovníci 

časomiery na štarte RS a na jej konci musia vyplňovať časové údaje do jazdných 

výkazov posádkam a viesť aj záznam o štarte!  Časomiera musí aspoň raz 

zverejniť priebežné poradie posádok, napr. po polovici počtu RS, buď v tlačenej 

forme, alebo priebežne v elektronickej forme na internete. 

o. Pri podujatiach MRC usporiadateľ postaví aj pred štartom RS Časové 

kontroly (ČK). Nedodržanie časov v ČK posádkami bude penalizované.  

p. Každé stanovište ČK  bude vybavené materiálom: ľahký stanový prístrešok 

na ochranu pred zlým počasím, stolík s hodinami (preklápacie alebo digitálne), 

stolička a  Záznam o príjazde posádok. Obdobne by malo byť vybavené  aj 

miesto štartu RS a Stopky (okrem hodín). 

q. Výška štartovného poplatku nie je obmedzená a určuje si ju 

organizátor podujatia (môže zohľadniť dĺžku RS). Usporiadateľovi sa však 

odporúča štartovné pre Voľný pohár primerane zvýšiť oproti registrovaným 

posádkam v MRC.  

r. Usporiadateľ podujatia  nie je povinný (ale môže) poskytnúť účastníkom 

bezplatné občerstvenie (zahrnuté v štartovnom poplatku), ale musí zabezpečiť 

aspoň občerstvenie za úhradu (napr. pojazdným bufetom).  

s. Usporiadateľ každého podujatia podľa článku 2.2.1.d, prispeje do fondu 

o.z.MRC (členský príspevok), z ktorého sa zorganizuje na konci sezóny 

vyhlásenie celkových výsledkov seriálu. Táto členský príspevok usporiadateľa 

bude odovzdaná najneskôr v deň konania podujatia riaditeľovi MRC, inak 

výsledky nebudú zahrnuté do seriálu.  

t. Po vyvesení výsledkov a uplynutí času na protesty usporiadateľ vyhlási 

výsledky podujatia a ocení najlepšie posádky. Po prevzatí ocenení sa výsledky 

považujú za definitívne a nebude možné už podať žiadny dodatočný protest.  

u. Poistenie podujatí seriálu MRC 2019 nie je realizované centrálne, ale 

každý organizátor poistenie svojho podujatia si môže riešiť a zabezpečovať vo 

svojej réžii.  Pre nasledujúce sezóny hľadáme možnosti poistenia seriálu. 
 



  

10 
 

 

 

2.2.3.  Bezpečnostné opatrenia pri podujatí a zabezpečenie RS 

a. Trať samotnej rýchlostnej 

skúšky (RS) musí byť zreteľne 

označená predpísanými tabuľami 

s potrebnými symbolmi. Časová 

kontrola (ČK) je označená  

žltou tabuľou so symbolom hodín 

na začiatku zóny  a pri stolíku 

obsluhy ČK je červená tabuľa, 

koniec zóny ČK môže (ale nemusí) 

byť označený tabuľou so  

symbolom „Koniec zóny“. 

Vzdialenosť medzi tabuľami záleží od podmienok, ale nemala by byť menšia ako 

20 metrov. Stanovište ČK musí byť vybavené prístreškom  a stolíkom, na ktorom 

sú pre posádky viditeľne umiestnené veľké hodiny. 

b. Stanovište ČK pred rýchlostnou skúškou by malo byť v dostatočnej 

vzdialenosti od miesta štartu RS (50 až 150 metrov) – pozri prílohu na konci tejto 

časti.  Podobne musí byť označené miesto štartu RS, jej koniec a Stopka. 

          Vzdialenosť medzi žltým návestím  cieľa a samotným cieľom by mala byť 

minimálne 50 metrov. Stopka musí byť v dostatočnej vzdialenosti za cieľom 

pre bezpečné dobrzdenie a zastavenie vozidla  (ak treba, tak aj 200 metrov). 

Príklad použitia týchto tabúľ je ako príloha č.2 na konci tejto časti. 

 
 

        

 

 

 

 

         

 
 

c. Každé miesto odbočenia trate 

v križovatke by malo byť v primeranej 

vzdialenosti označené výraznou šípkou v smere odbočenia a 

„nepoužitá“ cesta prepáskovaná!! 

 

V prípade, že na trati RS je zriadený tzv. „Rádiobod“ 

vybavený rádiostanicou pre zabezpečenie spojenia na 

trati, (pri dlhšej RS) tento musí byť označený príslušnou 

tabuľou tak, aby ho posádky zreteľne mohli vidieť. Tento 

rádiobod je určený pre hlásenie vozidiel, ktoré prešli 

týmto stanovišťom a pre príjem núdzových informácií 

(napr. havária vozidla, ktoré požaduje pomoc tabuľou 

„SOS“) od ďalších prichádzajúcich posádok  na 

riaditeľstvo preteku. 

 

STOP 

Označenie 

návestia cieľa 
Označenie 

miesta cieľa 

Označenie 

miesta stopky 

Začiatok zóny ČK          Miesto ČK               Koniec zóny 

Označenie 

miesta štartu 

Označenie miesta rádiobodu 

na trati. 
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d. Organizátor je povinný dodržať všetky body bezpečnostných predpisov  

vydaných  pre seriál MRC 2019, môže predpisy doplniť, ale nesmie ani jeden 

z bodov zrušiť, alebo znížiť jeho význam. 

e. Organizátorovi sa odporúča zvoliť pre trať MRC také  komunikácie 

(účelové, prípadne obecné), ktoré nevyžadujú komplikované povoľovacie 

konanie štátnych orgánov (ale je to na jeho rozhodnutí). 

f. Organizátor podujatia zabezpečí aspoň jedno sanitné vozidlo na štarte RS. 

Ak je trať tvorená dvoma Rýchlostnými skúškami, vzdialenými navzájom od 

seba, potom sanitné vozidlo musí byť  na začiatku každej RS.  

g. Organizátor podujatia zabezpečí aj záchranársko-hasičské vozidlo 

s osádkou, opäť  v ideálnom prípade po jednom na štarte každej RS. 

h. Organizátor podľa možností zabezpečí aspoň jedno technické vozidlo   

(odťahovku, traktory) pre prípadné vyslobodenie nepojazdného    súťažného 

vozidla pre urýchlené sprejazdnenie trate v prestávke medzi  jednotlivými 

sekciami (prejazdami) celého štartovného poľa. 

i. Na trati RS organizátor zabezpečí dostatočný počet traťových komisárov, 

poučených  ako postupovať v prípade akéhokoľvek problému na trati. Vedúci 

tejto partie komisárov  (spravidla Bezpečnostný komisár podujatia) zabezpečí 

poučenie traťových komisárov o ich povinnostiach k zabezpečeniu trate, ale aj 

smerom k ich vlastnej bezpečnosti a  vypracuje Bezpečnostný plán podujatia. 

j. Organizátor na nebezpečných miestach RS urobí také opatrenie, aby 

eliminoval hroziace nebezpečenstvo a takéto miesto vybaví napr. rádiobodom, 

kde sa bude nachádzať rádiostanica so spojením na riaditeľstvo, odporúča sa aby 

tam bol aj hasiaci prístroj. Podľa okolností doplní ďalšieho traťového komisára. 

k.  Organizátor podľa svojich možností a podľa potreby zabezpečí spojenie 

v úseku RS,  štart a cieľ RS musí byť prepojený buď  rádiovým, alebo 

telefónnym spojením.  

l. Organizátor by mal pripraviť, podľa svojich možností, dve rôzne trate, 

ktoré sa pôjdu dvakrát. Neodporúčajú sa tri prejazdy jednej RS (ale sa ani 

nezakazujú). 

m.   Dĺžka jednotlivých RS by nemala byť menej ako 2 km, ale maximálna 

dĺžka RS by nemala presiahnuť 8 km. Maximálna dĺžka meraných RS podujatia 

MRC by nemala presiahnuť 35 kilometrov. 

n.  Neoddeliteľnou súčasťou usporiadateľského zboru podujatia MRC 

2019 sú aj vozidlá: uzatváracie s majákom, po prejazde ktorého sa trať považuje 

za uzatvorenú pre verejnosť a predjazdcov (minimálne jedno!), označené „00“  
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   a „0“, ktoré idú na trať 10 a 5 minút pred štartom prvého súťažného vozidla. 

Úlohou predjazdcov určite nie je  sa „prevádzať“, ale skontrolovať pripravenosť 

trate a jej súčastí (napr. retardérov, zapáskovanie odbočiek a nebezpečných 

diváckych priestorov a pod...). Podobne sa použije aj vozidlo, označené ako 

„Šachovnica“, ktoré pozbiera jazdné výkazy od posádok, ktoré odstúpili 

z preteku a penalizácie z ČK a retardérov. Po prejazde tohto vozidla sa podľa 

rozhodnutia riaditeľa preteku môže považovať trať  za otvorenú, prípadne sa pošle 

„Otváracie vozidlo“. Odporúča sa, aby tieto vozidlá boli vybavené majákmi, 

prípadne sirénou.  
 

 

 

2.2.4. Opatrenia na zníženie vysokých priemerných rýchlostí. 

a.  Priemerná rýchlosť na podujatiach MRC 2019 by nemala presiahnuť 

hodnotu 90 kilometrov za hodinu. Ak je predpoklad, z hľadiska charakteru trate 

(cesty), že by táto rýchlosť bola dosahovaná vyššia, potom treba prijať opatrenie 

na jej zníženie. 

b. Na zníženie vysokých rýchlostných priemerov sa v potrebnom rozsahu 

použijú spomaľovacie retardéry, tvorené balíkmi slamy, prípadne stĺpikmi 

zviazaných pneumatík 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je retardér na úzkej asfaltovej ceste, potom priestor pri prvej pneumatike 

(stojke pneumatík) v smere príjazdu, musí umožňovať brzdenie na  asfalte, nie 

vonkajšími kolesami na tráve, prípadne piesku. Nesmú byť použité samostatné 

pneumatiky z dôvodu rizika prevrátenia vozidla nájazdom kolies jednej 

strany vozidla! 

 

Retardér na dostatočne 

širokej ceste 

Min. 12,5 m, 

max. 18 m 

Min. 12,5 m, 

max. 18 m 

Stĺpik pneumatík 

(prípadne dopravné 

kužele, balík slamy) 

Môže byť len jedna 

pneumatika, ak je 

treba zatarasiť širšiu 

cestu 

Retardér na úzkej 

ceste 

Min, 10 m, 

max. 12,5 m 

Min, 10 m, 

max. 12,5 m 
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2.2.5. Vyhlasovanie výsledkov podujatia 
 

     Na konci každého podujatia, zaradeného do seriálu MRC 2019 budú 

ocenené  prvé tri posádky v každej vypísanej triede MRC, ak sa v triede 

zúčastní súťaže viac ako 5 posádok. V opačnom prípade môže byť ocenená 

len víťazná. Avšak usporiadateľ ocení oboch členov posádky, teda aj  

spolujazdcov. Zároveň aj ocení najlepšie tri posádky v absolútnom  hodnotení 

MRC svojho podujatia. Ocení aj najlepšieho juniora (jazdca vo veku od 16 do  

18 rokov), toto ocenenie však nebude mať vplyv na jeho umiestnenie, 

prípadne ocenenie v triede, v ktorej štartoval.  Je na rozhodnutí 

usporiadateľa, či ocení aj absolútne hodnotené posádky, ktoré by 

zahrňovalo aj posádky voľného pohára. 

     V prípade, že po vyvesení predbežnej výsledkovej listiny bude podaný 

protest, ktorý bude uznaný a tým dôjde k zmene výsledkov, musí byť 

výsledková listina opätovne  vyvesená a posádkam daný čas na prípadné 

ďalšie protesty.  

 

 

      2.2.7.   GPS monitoring vozidiel. 

    Každému usporiadateľovi podujatia, zaradeného do seriálu MRC 2019, sa 

odporúča (podľa možností)  pre zvýšenie priebehu bezpečnosti podujatia 

použiť GPS monitorovací systém vozidiel. 

 

 

2.2.8.  Ostatné. 

    Oficiálne orgány seriálu MRC 2019 (riaditeľ, TK, BK) sú a budú ochotné 

kedykoľvek a akokoľvek napomôcť a poradiť aj začínajúcemu 

usporiadateľovi podujatia seriálu MRC 2019. 
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Príloha:  
 

Príklad zabezpečenia trate 

na RS tabuľami 

Cieľ RS-2 

Smer 

odjazdu z RS 

STOP 

Rádiobod 

Smer príjazdu 

na RS 

ČK -  3 
Štart RS-2 

 

http://images.autobazar.eu/pics-sk.php?id=544374&pic=7
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2.3.  Bezpečnostné predpisy pre MRC 2019 

2.3.1. Bezpečnostné predpisy sú dokument, ktorý je vydaný za účelom zvýšenia 

bezpečnosti posádok, divákov a organizačného teamu počas  pretekov. 

2.3.2. Všetci organizátori a posádky seriálu MRC 2019 sú povinní dodržiavať  

všetky ustanovenia Bezpečnostných predpisov.  

2.3.3. Organizátor podujatia môže pre svoju súťaž doplniť ďalšie body, alebo 

opatrenia, v záujme zvýšiť bezpečnosť, avšak nesmie zrušiť, alebo znížiť význam 

jednotlivých bodov z týchto predpisov.  

2.3.4. Porušenie niektorého z bodov Bezpečnostných predpisov môže byť pre 

organizátora hrozbou vylúčenia zo seriálu MRC 2019. 

2.3.5. Organizátor každého podujatia zabezpečí výber a úpravu trate súťaže tak, 

aby bolo eliminované zvýšené riziko havárie vozidiel, napríklad aj znížením 

rýchlostí rozmiestnením spomaľovacích retardérov na rizikových miestach.  

2.3.6. Materiál na postavenie retardéra nesmie zvyšovať riziko havárie vozidla, 

nesmie to byť len jedna samostatná pneumatika (viď obrázok na str.33), ktorá 

by mohla spôsobiť napr. prevrátenie vozidla (treba použiť stĺpik zviazaných troch 

pneumatík, alebo balík slamy). Na vytvorenie retardéra musia byť použité 

minimálne tri (ale môžu byť aj štyri) stĺpiky zviazaných pneumatík. Posádky na 

týchto miestach sú povinné znížiť rýchlosť svojej jazdy tak, aby nedošlo 

k porušeniu retardérov, výška penalizácií za porušenie retardérov je uvedená 

v časti 2.4.9., je pre sezónu 2019 záväzná pre všetkých usporiadateľov!  

2.3.7.   Pre seriál MRC 2019  ochranné rámy vo vozidlách sú  povinné bez 

výnimky!!!! Veľmi sa odporúča, aby boli postavené podľa prílohy „J“ FIA. 

2.3.8.   Ďalšou povinnou výbavou súťažných vozidiel sú športové sedadlá 

s pevným uchytením na zodpovedajúcich konzolách (ak sú na koľajničkách, tieto 

musia byť znehybnené!) a minimálne štvorbodové pásy, ktoré nesmú byť 

upevnené o sedačku, ale zodpovedajúcim spôsobom o karosériu (rám) vozidla 

a zabezpečené proti povoľovaniu napnutia! 

2.3.9.  Počas jazdy v rýchlostnej skúške musí mať posádka riadne nasadenú 

ochrannú motoristickú prilbu, musí byť riadne pripútaná  bezpečnostnými pásmi 

a všetky okná na vozidle musia byť zatvorené. Prilba musí mať označenie „E„   

alebo to je športová motoristická prilba. Odporúča sa použiť aj komunikačné 

zariadenie pre vzájomnú komunikáciu posádky. Veľmi je odporúčané použitie  

zádržného systému HANS.  
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 Posádka musí mať riadne nasadenú a upevnenú ochrannú motoristickú 

prilbu aj v prípade opustenia súťažného vozidla v úseku celej trate  RS. Sňať 

prilbu môže posádka až pri tabuli STOP. Povinná výstroj posádky je 

kombinéza (výnimočne montérková, veľmi odporúčaná je nehorľavá, aj 

s neplatnou homologáciou, odporúča sa nehorľavá spodná bielizeň)) s dlhým 

rukávom, povinné sú rukavice pre jazdca, povinná je pevná obuv nad členky. 

2.3.10. V kabíne súťažného vozidla sa nesmú nachádzať voľne položené 

predmety, okrem prilby počas prejazdov medzi RS, ktorá sa používa v súťaži. 

2.3.11. Vozidlo musí byť vybavené dvoma kusmi 2kg hasiacich 

prístrojov, umiestnenými v dosahu posádky. Veľmi odporúčaný je hasiaci 

systém ovládaný posádkou (prípadne zvonku) pre prípad požiaru vozidla. 

V takomto prípade stačí jeden hasiaci prístroj. 

2.3.12. Veľmi sa odporúča, aby súťažné vozidlo absolvovalo pred sezónou 

technické testovanie technikmi SAMŠ-u, čo je podmienka, aby mu mohli byť 

vydané tabuľky s OEČ (športové), pretože takéto vozidlo sa môže bez 

obmedzenia pohybovať po verejných komunikáciách počas „amatérskych“ 

podujatí, zaradené do Zoznamu evidovaných podujatí (čo chceme). 

2.3.13. Pri jazde mimo RS sa posádka riadi Zákonom o premávke na 

pozemných komunikáciách a pokynmi, ktoré vydal organizátor v Zvláštnych 

ustanoveniach, alebo ich uviedol na rozprave k podujatiu. 

2.3.14. Posádka je povinná mať u seba všetky doklady, potrebné pre vedenie 

motorového vozidla a doklady od vozidla. 

2.3.15. Vozidlo musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú predpisuje 

Zákon. Povinná výbava obsahuje:  rezervné koleso, kľúč na koleso, lekárnička, 

trojuholník, ťažné lano, zdvihák, reflexnú vestu.  

2.3.16. V priestore zóny cieľa, teda 

od žltej návestnej tabule cieľa cez 

miesto fotobunky až po tabuľu STOP, 

je absolútne zakázané zastavenie 

vozidla z dôvodu možnosti kolízie 

s nasledujúcim, neskoršie štartujúcim 

vozidlom. Zastavenie je povolené 

(zároveň povinné) len pri tabuli STOP!!! 

2.3.17. Zúčastniť sa podujatia ako 

jazdec môže držiteľ VP, výnimočne aj 

osoba vo veku od 16 rokov, ktorá nie je 

ešte držiteľom vodičského 

Cieľ RS-2 

STOP 

Zóna cieľa 

s absolútnym 

zákazom 

zastavenia 
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   preukazu, ale len s vozidlom o objeme max. 1600ccm, ale za podmienky, že 

spolujazdca mu robí jeho rodič, alebo zákonný zástupca, ktorý je držiteľom 

potrebného vodičského oprávnenia, aby mohol viesť vozidlo počas presunov po 

verejných komunikáciách medzi jednotlivými rýchlostnými skúškami. V triede 

A4 môže štartovať vodič vo veku nad 21 rokov a s min. 2 rokmi súťažnej praxe! 

O jeho zaradení do tejto triedy rozhodne riaditeľ seriálu! 

2.3.18. Spolujazdec by mal mať tiež VP, môže byť aj vo veku od 16 rokov, 

za podmienky že v mieste konania podujatia je prítomný rodič.  

2.3.19. V prípade havárie, alebo odstúpenia posádky táto dáva na vedomie 

ďalším prichádzajúcim vozidlám výstražným trojuholníkom, položeným 

v dostatočnej vzdialenosti na okraji vozovky na strane stojaceho vozidla. Ďalej 

musí táto posádka dať na vedomie ostatným,  či sú v poriadku, alebo potrebujú 

pomoc. K tomuto účelu musí byť vozidlo vybavené tabuľkou (napr. na 

výkresovom papieri) min. veľkosti A3 s nápisom „OK“ na jednej a nápisom 

„SOS“ na druhej strane - zabezpečí si samotná posádka. 

2.3.20. V prípade havárie iného vozidla na trati, ktorého posádka signalizuje 

SOS, alebo nie je zrejmé, či je v poriadku, alebo potrebuje pomoc, 

prichádzajúca  posádka je povinná zastaviť pri havarovanom vozidle a zistiť stav, 

prípadne  poskytne pomoc s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a privolá pomoc, 

napr. podá kompletnú informáciu ďalšej prichádzajúcej posádke, táto potom 

pokračuje do Rádiobodu (prípadne do cieľa) kde informuje usporiadateľov. Ak 

prichádzajúce posádky nedodržia toto nariadenie, riaditeľ podujatia ich 

primerane potrestá časovou penalizáciou, prípadne až vylúčením z preteku 

bez nároku na vrátenie nákladov, pretože pomoc v prípade úrazu osôb je 

absolútne nadradená všetkým ostatným prioritám!!! Ak toto posádka urobí 

opakovane, bude vylúčená zo seriálu. 

2.3.21. V prípade havárie iného vozidla na trati, ale jeho posádka signalizuje 

OK, prichádzajúca posádka môže pokračovať v súťaži. V cieli RS však 

informuje usporiadateľov o tejto situácii. 

2.3.22. Ak je posádke daný signál  traťovým komisárom na zastavenie, 

posádka je povinná zastaviť vozidlo. Pokračovať môže len na pokyn traťového 

komisára.  

2.3.23. Ak  traťový komisár posádku vyzve, aby v takejto situácii posádka 

neopustila vozidlo sú povinní nevystupovať a počkať na ďalší pokyn traťového 

komisára. 
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2.3.24. Posádka a jej doprovod bezdôvodne neuvádza motor a vozidlo do 

chodu, nespôsobuje nadmerný hluk, neznečisťuje životné prostredie 

a bezdôvodne nejazdia v uzavretom parkovisku, alebo servisnej zóne. Musí       

prijať opatrenia k zabráneniu prípadného úniku  ropných produktov v servisnej 

zóne, napr. položením nepremokavej plastovej fólie pod vozidlo. 

2.3.25. Každé porušenie Bezpečnostných predpisov môže byť dôvodom 

vylúčenia z pretekov a podľa závažnosti porušenia môže riadiaci orgán seriálu 

posádku vylúčiť zo seriálu MRC 2019, bez nároku na vrátenie poplatkov. 

2.3.26. Každý usporiadateľ podujatia MRC 2019 vypracuje dokument 

„Bezpečnostný plán“ svojho podujatia, v ktorom budú znázornené všetky 

rizikové miesta celej trate a spôsob ich zabezpečenia, napr. zapáskovaním 

týchto nebezpečných miest a naznačenými miestami rozmiestnenia poučených 

a vyškolených traťových komisárov s dopísanými ich menami bezprostredne pred 

začiatkom podujatia. Tento Bezpečnostný plán je schválený a podpísaný 

riaditeľom podujatia a Bezpečnostným komisárom podujatia. 

2.3.27. Na trati RS organizátor zabezpečí dostatočný počet traťových 

komisárov, ktorí budú poučení ako postupovať v prípade akéhokoľvek problému 

na trati. Vedúci tejto partie traťovákov (Bezpečnostný komisár podujatia)  - 

odporúčam Petra Hasaja z Levoče, zabezpečí zodpovedné poučenie všetkých 

traťových komisárov o ich povinnostiach smerom k zabezpečeniu trate, ale aj 

smerom k ich vlastnej bezpečnosti a vyhotoví o tomto poučení záznam 

s uvedením mien všetkých traťovákov a s ich podpismi a tento záznam odovzdá 

riaditeľovi súťaže ešte pred začiatkom samotnej súťaže. 

2.3.28. Bezpečnostný komisár podujatia určí  po dohode s usporiadateľom 

potrebný počet hasiacich prístrojov na trati a miesta ich rozmiestnenia (napr. 

retardéry, Rádiobody, Stop). 

2.3.29. Poučený a kompetentný traťový komisár, ktorý  vidí, že má 

problém udržať divákov v bezpečných priestoroch, prípadne mu nedisciplinovaní 

diváci  preniknú do zakázanej zóny, má povinnosť túto skutočnosť okamžite 

oznámiť telefonicky svojmu nadriadenému (vedúci RS, bezpečnostný komisár 

podujatia) a následne na to je možné aj zastaviť priebeh rýchlostnej skúšky.  

2.3.30. Usporiadateľ podujatia poskytne aj obsluhe zdravotníckeho 

a záchranárskeho vozidla mapku trate, prípadne iným spôsobom im vytvorí 

podmienky na oboznámenie sa s traťou pre ich uľahčenú orientáciu v prípade 

nutnosti ich zásahu. 
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2.4.  Športové predpisy pre seriál MRC 2019 

       2.4.1.  Všeobecné definície 

A,  Seriál MRC 2019 je  alternatíva pre mladých (ale nielen pre nich) 

a začínajúcich jazdcov, ktorí sa chcú na bezpečnej, uzatvorenej trati 

realizovať, kde by neohrozovali seba, ale hlavne ani iných účastníkov cestnej 

premávky. Zároveň má dávať možnosť týmto mladým posádkam získavať 

základné návyky (práca s Jazdným výkazom, čas. kontrolami, činnosť pri 

prípadnej nehode posádky...) spojené s účasťou na týchto podujatiach, aby 

posádky boli neskoršie pripravené vstúpiť do vyšších úrovní Slovenskej rally. 

V žiadnom prípade MRC nemá ambíciu byť konkurenciou, ani náhradou SRP, 

ale ktorá by mala pripravovať jazdcov a posádky pre SRP.  

B,  MRC 2019 sa rozumie seriál podujatí, ktoré sa riadia Technickými 

predpismi, Športovými predpismi a Bezpečnostnými predpismi, ktoré sú 

rovnaké a platné pre všetky podujatia seriálu MRC 2019 a výsledky 

z jednotlivých podujatí sa započítavajú do celkového hodnotenia.  

C,   Seriál MRC 2019 pozostáva predbežne z 8 podujatí (ak sa podarí všetko 

podoťahovať po stránke jednaní s miestnymi samosprávami).  

D,  V prípade konania 6 podujatí, sa nebude škrtať žiadny výsledok, 

v prípade konania 7 podujatí sa bude škrtať jeden najhorší výsledok, 

v prípade konania 8 a viac podujatí sa budú škrtať výsledky dva! 

   2.4.2.  Licencia 

   A,  Pre seriál MRC 2019 sa nebudú posádkam vydávať žiadne licencie. 

Avšak MRC je od sezóny 2019 občianskym združením, tak všetci jazdci, ale 

aj spolujazdci a usporiadatelia podujatí sú členmi tohto združenia. Registrácia 

posádky do seriálu je zároveň žiadosťou o členstvo. Jazdci sa budú vopred 

registrovať do seriálu MRC 2019 do termínu  prvého podujatia seriálu (Zimná 

Levoča 2019) zaslaním vyplneného registračného formulára (je k dispozícii 

k stiahnutiu na webovej stránke MRC) riaditeľovi seriálu (p. Debnár), za 

členský príspevok do o.z. MRC vo výške 30 Euro a spolujazdci za členský 

príspevok 10 euro, ktorý si navrhli a odsúhlasili samotní jazdci, za čo im 

budú zabezpečené sada trojciferných čísel podľa triedy a registračná nálepka 

MRC 2019. Takto získané finančné prostriedky (spolu s príspevkom od 

usporiadateľov podujatí) budú použité na chod a administráciu seriálu a na 

pokrytie nákladov na záverečné vyhlásenie výsledkov sezóny. Riaditeľ 
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seriálu predloží jazdcom konečné vyúčtovanie Fondu pri koncoročnom 

vyhodnotení sezóny – Zhromaždení o.z.  MRC. 

    B,  Jazdci budú povinní  prevziať si čísla a uhradiť členský príspevok   

najneskoršie do tretieho podujatia seriálu, v opačnom prípade bude ich 

registrácia zrušená. 

    C, Jazdci sa budú môcť zaregistrovať do seriálu MRC 2019 aj dodatočne     

vyplnením registračného formulára aj pred každým ďalším podujatím seriálu, 

avšak už za zvýšený vklad 60 euro za posádku. 

     D,  Do seriálu MRC 2019 sa môžu registrovať a stať sa členmi o.z. aj 

jazdci, ktorí sú držiteľmi licencie FIA (SAMŠ, alebo iná..), ale ich registrácia 

musí byť zrealizovaná do konania prvého podujatia seriálu MRC 2019 

(Zimná Levoča) registračným formulárom (prihláškou za člena o.z.), 

obdobne  ako ostatní jazdci MRC 2019. V priebehu sezóny 2019 sa takýto 

držiteľ licencie  FIA už nebude môcť dodatočne registrovať do seriálu MRC 

2019, ale môže jazdiť vo voľnom pohári každého podujatia. Toto 

obmedzenie sa netýka držiteľov licencií pre SRP! 

      F, Riaditeľ seriálu MRC 2019 (p. Debnár) zabezpečí výrobu a následne 

distribúciu pridelených štartovných čísel platných pre celú sezónu a nálepky 

registrovaným jazdcom, obdobne, ako tomu bolo v sezóne 2018. Prvé tri čísla 

v triede dostanú najlepší traja jazdci z predchádzajúcej sezóny.   

 

     2.4.3. Kategórie a triedy 

    A,  Pre seriál MRC 2019 sú vozidlá zaradené do štyroch tried podľa objemu 

motora. Zvlášť budú hodnotené vozidlá s pohonom zadnej nápravy, 

rozdelené do dvoch tried. V prípade, že sa v niektorej triede zúčastní menej ako 

päť vozidiel, môže usporiadateľ takúto triedu pri vecnom oceňovaní spojiť 

a nasledujúcou  vyššou triedou, prípadne ocení len víťaznú posádku, ale body 

do seriálu sa budú  posádkam prideľovať podľa umiestnenia vo svojej triede. 

        B,  Zaradenie vozidla do triedy sa uskutoční na základe Registrácie posádky 

pre celú sezónu 2019.  Registrácia jazdca  je platná počas celej sezóny, teda aj 

v prípade, keď jazdec prejde súťažiť do inej triedy v rámci MRC (zmení 

vozidlo), pod iným štartovným číslom podľa príslušnosti do novej triedy,  

potom získava body v novej triede a v absolútnom hodnotení pokračuje v 

získavaní bodov.  

       C, Za správne zaradenie vozidla do triedy zodpovedá vodič. Pri úmyselnom  

   nesprávnom zaradení vozidla môže byť posádka vylúčená z preteku, prípadne  

   z celého seriálu MRC 2019, bez nároku na vrátenie všetkých poplatkov. 
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  D,   Zaradenie vozidiel do tried – pre podujatia MRC 2019 

            A1  do   1400 ccm 

            A2  do   1600 ccm 

            A3  do   2000 ccm 

A4  nad 2000 ccm 

           Z5  do   1500 ccm 

            Z6  nad 1500 ccm  

               V triede A4 môže jazdiť jazdec vo veku nad 21 rokov, ktorý má už 

odjazdené aspoň dve sezóny v MRC, prípadne má iné zodpovedajúce skúsenosti 

so silným vozidlom! O jeho zaradení definitívne rozhodne riaditeľ seriálu! 

 E,  Vozidlám s benzínovým motorom s turbom sa násobí objem motora     

koeficientom 1,7 a tak sa zaradia do príslušnej objemovej triedy. 

 F, Vozidlám s TDI motorom a pohonom 4x4 sa násobí objem motora 

koeficientom 1,5 a tak sa zaraďujú do príslušnej triedy, vozidlá s motorom TDI, 

ale bez pohonu 4x4, sa zaradia do triedy ako benzínové bez turba. 

 G,   Vozidlá s motorom „diesel“ sa zaradia o jednu objemovú triedu nižšie.  

 H,   Vozidlo s motorom typu Wankel – objem motora sa násobí koef.  1,3. 

 I,   Vozidlo, ktoré je osadené iným motorom (napr. motocyklovým) bude   

zaradené  do ďalšej vyššej  triedy, ako by určoval jeho objem motora (napr.   

Yamaha 998ccm  bude  v triede A2). 

 J,   Štartovné čísla pre posádky (jazdca) budú trojciferné a pre jednotlivé   

triedy sa budú odlišovať prvou číslicou. Riaditeľ seriálu MRC, na      

základe celkových výsledkov seriálu MRC 2018 pridelí trojciferné čísla podľa 

tried pre rok  2019 a toto zostane jazdcom pre celú sezónu. Tieto pridelené čísla 

posádok budú odovzdané jazdcom pred prvým pretekom. Na každé ďalšie 

podujatie zaradené do seriálu MRC 2019 títo jazdci prídu na administratívne a 

technické preberanie už s takto pridelenými číslami, pripevnenými na zadných 

bočných oknách svojho vozidla. Ak sa na ďalšie podujatia MRC registrujú ďalší 

jazdci, budú im postupne prideľované štartovné čísla, platné pre nich až do konca 

sezóny. 

  K, Preradenie vozidla s nižším objemom do vyššej objemovej triedy na základe 

žiadosti jazdca  je možné. 

 L,  Dvom jazdcom MRC na jednom vozidle (dabléri) štart nie je možný. Vo 

voľnom pohári je toto na rozhodnutí riaditeľa podujatia. 

  M,  Zúčastniť sa podujatia ako jazdec môže osoba výnimočne vo veku od 16 

rokov, ktorá ešte nie je držiteľom vodičského oprávnenia, za podmienky, že 

jeho spolujazdcom je jeho rodič, alebo zákonný zástupca, ktorý spĺňa  potrebné  
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    náležitosti a je držiteľom vodičského oprávnenia, aby mohol viesť vozidlo na 

presunoch po verejných komunikáciách  medzi  jednotlivými RS podľa Zákona 

o premávke na pozemných komunikáciách. Tento jazdec sa však môže zúčastniť 

podujatia MRC 2019 iba s vozidlom o objeme max. 1600ccm. Takýto jazdec bude 

okrem svojej triedy zaradený aj do hodnotenia JUNIOR, za predpokladu, že až 

v priebehu roka 2019 dovŕši 18 rokov. 

 N, V triede A4 môže jazdiť jazdec vo veku min.  21 rokov, ktorý má odjazdené 

aspoň dve sezóny v MRC so slabším autom, prípadne má iné zodpovedajúce 

skúsenosti so silným vozidlom! O takejto registrácii rozhodne Riaditeľ seriálu! 

 O, Spolujazdec môže byť osoba vo veku od 16 rokov za podmienky, že v mieste 

konania podujatia je prítomný jeho rodič, alebo zákonný zástupca a vodič 

súťažného vozidla spĺňa všetky  potrebné náležitosti. 

 

 

      2.4.4.  Kalendár podujatí MRC 2019 - predbežné termíny budú zverejnené 

na webovej stránke. Nie je vylúčené, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť 

k zmene termínov, o čom budú posádky včas informované na stránke 

www.minirallycup.sk. 
 

Každý usporiadateľ podujatia MRC by mal požiadať o  zaevidovanie svojho 

podujatia MRC 2019  na sekretariáte SAMŠ-u v Nitre. K tejto Žiadosti 

o zaradenie podujatia do zoznamu evidovaných súťaží je potrebné priložiť 

Zvláštne ustanovenia, mapu trate, Bezpečnostný plán, súhlasné stanovisko 

orgánov policajného zboru a všetky Rozhodnutia o zvláštnom užívaní 

komunikácií (povolenia) po ktorých vedie trať podujatia a nakoniec aj doklad, že 

usporiadateľ je registrovaný na MV SR a oprávnený usporiadať takéto podujatie 

(napr. Občianske združenie). V prípade potreby riaditeľ seriálu MRC, pomôže 

skoordinovať celý  tento proces so predsedom Rallykomisie SAMŠ (p. 

Szczeczinová). 

 

   
 

      2.4.5. Prihlasovanie na jednotlivé podujatia 

  A,  Posádka vyplní  prihlasovací formulár (prihlášku) do súťaže, uverejnený 

na webovej  stránke organizátora, prípadne na stránke www.minirallycup.sk.  

Formulár bude zverejnený minimálne 30 dní pred podujatím. Takto vyplnenú 

prihlášku zašle mailom organizátorovi. V zásade  platí, že spôsob prihlasovania 

a registrácie si určí samotný organizátor podujatia. 

http://www.minirallycup.sk/
http://www.minirallycup.sk/
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   B, Úhradu účastníckeho poplatku posádka urobí najneskôr pri 

administratívnom preberaní, prípadne určí si usporiadateľ podujatia vo 

svojich  Zvláštnych ustanoveniach  (napr. zaslaním na účet usporiadateľa). 

 

 

       2.4.6. Obhliadka trate 

     A, Pre zabezpečenie hladkého priebehu obhliadky trate sa odporúča 

usporiadateľovi organizovať obhliadku trate posádkami samostatne, pokiaľ je to 

možné, nie spoločne v kolóne a umožniť posádkam minimálne dva obhliadkové 

prejazdy pre napísanie a kontrolu svojho rozpisu. Veľmi sa odporúča túto 

obhliadku urobiť už v piatok pred pretekom, výnimočne v sobotu ráno do 08,00 

hod. 

      B, Obhliadka trate je určená pre napísanie Rozpisu trate, v žiadnom prípade 

to nie je možné považovať za tréning, jazdci musia dodržiavať nariadenie  

o maximálnej povolenej rýchlosti počas obhliadky, zverejnené v ZU! 

      C, Pre samotnú obhliadku trate musia posádky prednostne použiť civilné autá, 

(aj za cenu toho, že pri obhliadke budú môcť v obhliadkovom aute sedieť až dve 

posádky), teda nie súťažné s rámami a hlavne hlučnými výfukmi z dôvodu 

prípadných nedorozumení s miestnymi obyvateľmi.  Výnimku môže povoliť 

usporiadateľ, ak mu to podmienky a okolnosti umožňujú, ale musí to zverejniť 

v Zvláštnych ustanoveniach. 

 

         2.4.7. Vyhodnocovanie posádok v seriáli MRC 2019 

      A, Na každom podujatí budú ocenené prvé tri posádky v každej triede, 

vypísanej pre seriál MRC 2019. Takisto aj prvé tri posádky v absolútnom poradí 

MRC. Okrem toho usporiadateľ podujatia vyhodnotí aj najlepšieho juniora (vo 

veku 16 až 18 rokov) a ocení ho pohárom. 

      B, Celkové hodnotenie seriálu MRC 2019 bude určené ako súčet získaných 

bodov z jednotlivých podujatí seriálu. V prípade konania 6 podujatí, sa nebude 

škrtať žiadny výsledok, v prípade konania 7 podujatí sa bude škrtať jeden 

najhorší výsledok, v prípade konania 8 a viac podujatí sa budú škrtať výsledky 

dva!      

C, Celkovo budú v rámci seriálu MRC 2019 vyhodnotené (ocenené)  prvé tri 

posádky v každej vypísanej triede a prvé tri posádky v absolútnom hodnotení 

a najlepší traja juniori (vo veku 16 až 18 rokov). 
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   2.4.8. Bodovanie posádok za umiestnenie na jednotlivých podujatiach    

     A,  Posádkam (na meno jazdca) v hodnotení triedy budú pridelené body 

získané  na podujatí takto:       1. miesto       -         20 bodov 

                                            2. miesto       -         15 bodov 

                                            3. miesto       -         11 bodov 

                                            4. miesto       -           8 bodov 

                                            5. miesto       -           6 bodov 

potom každé ďalšie miesto o jeden bod menej, až po 10. miesto ktoré bude   

ocenené 1 bodom. 

         B,   Posádkam (na meno jazdca) v absolútnom hodnotení budú pridelené 

body získané na podujatí takto:  1. miesto  - 30 bodov, 

                           2. miesto - 25, 

                  3. miesto - 21, 

                  4. miesto - 19,  

                  5. miesto - 17,  

                  6. miesto - 15, 

                  7. miesto - 14, 

potom každé miesto o bod menej, až po 20. miesto ktoré je  ocenené 1 bodom. 

    Hodnotenie v triede JUNIOR bude takéto:  

1. miesto  - 5b, 2. miesto – 4b , 3. miesto – 3b, 4. miesto – 2b, a 5. miesto – 1b, 

avšak títo juniori bodujú aj vo svojej triede podľa objemu motora. 

 

          C,  V prípade rovnosti bodov o víťazovi rozhodne v rámci seriálu MRC   

          2019    - vyšší počet víťazstiev, 

  - vyšší počet lepších umiestnení na jednotlivých podujatiach, kde   

     obaja  zúčastnili. 

  

        2.4.9. Penalizácie a protesty 

A,  výška penalizácie (10 sekúnd za každý stĺpik pneu, ktorý sa prevráti, 

alebo bude vysunutý z vykreslenej základne a 30 sekúnd za „rozstrelenie 

retardéra) musí byť pre posádky motivačná pre „čistú“ jazdu a minimálne 30 

sekúnd za skrátenie si trate (teda prejazd cez pásku, nie poza pneu) je pre 
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     sezónu 2019 záväzná pre všetkých usporiadateľov! Pri použití slamených 

retardérov, v prípade závažného posunutia alebo poškodenia, alebo zničenia 

balíka, kedy bude nutné zastaviť rýchlostku a napraviť retardér bude 

penalizácia 60 sekúnd!!! Pokiaľ to však bude možné, odporúča sa použiť 

pneumatikové retardéry. 

B,  Časové kontroly - tu platí pravidlo, že posádka môže prísť do zóny ČK, 

alebo až ku stolíku obsluhy ČK (či už výjazd zo servisu, alebo pred RS, alebo 

pri návrate do servisu (ak nie je povolený predčasný príjazd) na svoj 

vypočítaný čas, prípadne jednu minútu skôr (ale nie viac!!! – riadi sa 

zobrazeným časom hodinami na stolíku), avšak svoj Jazdný výkaz predloží 

k záznamu obsluhe ČK presne na svoj vypočítaný čas! Meškanie posádky 

o každú minútu sa penalizuje o 10 sek, predčasný príjazd za každú minútu sa 

penalizuje jednou minútou k dosiahnutému času! Penalizácie sa zbierajú po 

každej sekcii a odovzdajú sa časomiere na zápis do výsledkov. 

C,  Protesty na podujatí sa  môžu podávať do 30 minút po vyvesení predbežných 

výsledkov riaditeľovi podujatia písomnou formou (stačí aj čitateľný rukopis), kde 

ozrejmí predmet svojho protestu. Protest musí byť vyriešený ešte na podujatí buď 

kladne, alebo záporne. 

D,  V prípade, že rozhodnutie o proteste zmení pôvodné zverejnené výsledky, 

musia byť opravené výsledky opäť vyvesené a musí byť daný posádkam nový 

čas na prípadné protesty. 

E,  Po uplynutí času na protesty, prípadne po vyriešení odvolaní, a odovzdaní 

ocenení najlepším jazdcom sú oficiálne výsledky podujatia záväzné a konečné. 

V prípade, že sa dodatočne prejavia nové skutočnosti, môže riaditeľ podujatia 

navrhnúť Riaditeľovi seriálu MRC 2019 revíziu a zmenu výsledkov. Riaditeľ 

seriálu potom rozhodne s konečnou platnosťou. 

    F, Protesty sú neprípustné voči rozhodnutiu traťových komisárov o  

penalizáciách na retardéroch  a proti časomiere. 

 

 

       2.4.10. Opakovaná jazda 

       A,  O možnosti opakovať jazdu z akéhokoľvek dôvodu rozhoduje výhradne 

riaditeľ jednotlivého podujatia po porade s riaditeľom seriálu MRC 2019.  

      B, V prípade, že jazdec bol pokynmi usporiadateľa, alebo inými 

dokázateľnými  objektívnymi okolnosťami prinútený spomaliť, alebo prerušiť  
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     svoju jazdu, riaditeľ podujatia mu po porade s riaditeľom seriálu MRC 

pridelí náhradný čas, výnimočne mu môže umožniť opakovanie jazdy. 

      C, Náhradný čas  sa môže určiť napr. výpočtom priemerného času 

dosiahnutého jazdcami v jeho triede, prípadne započítaním času, dosiahnutého 

v tejto RS pri predchádzajúcom (nasledovnom) prejazde. Ktoré riešenie bude 

prijaté, je na rozhodnutí riaditeľa podujatia.    

      D, V prípade, že posádka havaruje, alebo skončí mimo trate a nedokončí 

túto RS, ale po vyprostení a návrate na trať po prejazde celého štartovného  poľa 

je vozidlo schopné pokračovať v súťaži, posádku nediskvalifikujeme, ale určí 

sa jej náhradný čas, v tomto prípade pridelením najhoršieho času dosiahnutého 

v jeho triede plus 5 minút. Ak aj s takýmto časom sa umiestni na bodovanej 

pozícii v triede, takto získané body sa mu  započítavajú! Ak však posádka takto 

nedokončí ešte jednu z nasledujúcich RS, potom nemá nárok na zisk bodov 

v tomto podujatí. 

 

       2.4.11.  Vzájomná pomoc 

       Vzájomná pomoc jazdcov počas podujatia (napr. pomoc pri výmene kolesa,   

zapožičanie kolesa s pneumatikou, pohonných hmôt, náradia, roztlačenie, alebo 

okamžité vytlačenie, vytiahnutie usporiadateľmi  na trať RS, prípadne akákoľvek 

iná pomoc aj mimo servisu) je v seriáli MRC 2019 povolená a posádka nebude 

v žiadnom prípade za toto penalizovaná.  

 

      2.4.12. Vylúčenie posádky zo seriálu MRC 2019 a zamietnutie štartu   

A. Organizátor podujatia  môže odmietnuť prihlášku posádky na podujatie aj 

bez udania dôvodu. Je to plne v kompetencii riaditeľa podujatia. 

B. Ak posádka, alebo člen posádky hanlivým spôsobom vystupuje voči 

organizátorom, alebo jej správanie je v rozpore so slušným správaním sa voči 

organizátorom, alebo ostatným posádkam, riadiaci orgán môže takúto posádku 

vylúčiť z celého seriálu MRC.   
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2.4. Technické predpisy pre seriál MRC 2019 

 

2.5.1. Všeobecné 

     A, Technické predpisy definujú vybavenosť a úpravy vozidla s ktorým je 

možné absolvovať podujatia v rámci seriálu MRC 2019. 

     B, Na základe objemu motora sa  zaraďuje vozidlo do triedy. 

     C, Na podujatiach seriálu MRC 2019 je zakázaný štart vozidlám typu 

Kabriolet, podomácky nedokonalým spôsobom vyrobeným vozidlám a 

vozidlám s na prvý pohľad neodborne vyrobeným ochranným rámom. 

     D, O prípadnom pripustení do súťaže vozidla bez EČ (ŠPZ), ale podľa 

rozhodnutia Technického komisára MRC v technicky vyhovujúcom stave, 

rozhodne riaditeľ jednotlivého podujatia. V takom prípade si súťažiaci musí 

zabezpečiť prevoz vozidla po verejných komunikáciách medzi rýchlostnými 

skúškami, alebo bude niesť riziko prípadného postihu  orgánmi Policajného 

zboru SR. Vo všeobecnosti sa toto ale neodporúča. 

    E, Veľmi sa odporúča, aby súťažné vozidlo absolvovalo pred sezónou 

technické testovanie  technikmi SAMŠ-u, čo je podmienkou, aby mohli byť k 

vozidlu pridelené  tabuľky s OEČ (športové), pretože takéto vozidlo sa môže 

bez obmedzenia zúčastňovať aj „amatérskych“ podujatí, zaradených do 

Zoznamu  evidovaných podujatí SAMŠ. 

    F,  Pre sezónu MRC 2019 je zavedená Technická karta vozidla, ktorú 

posádka vyplní a odovzdá vytlačenú pri Technickom preberaní pred každým 

podujatím MRC, do nej si technický komisár následne robí poznámky. 

     

 

     2.5.2. Triedy. 

 A, Vozidlá sú podľa objemu motora a spôsobu náhonu rozdelené nasledovne:  

                    

 

 

 

 

 

B,   Vozidlám s benzínovým motorom s turbom sa násobí objem motora 

koeficientom 1,7  a tak sa zaradia do príslušnej objemovej triedy. 

                        A 1  do 1400 cm³ 

                    A 2  do 1600 cm³ 

 A 3  do 2000 cm³ 

                    A 4  nad 2000 cm³ 

                    Z 5  do 1500 cm³   (zadný náhon) 

                    Z 6  nad 1500 cm³ (zadný náhon) 
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Vozidlá s motorom TDI sa zaradia do triedy ako benzínové bez turba. 

Vozidlám s TDI motorom a pohonom 4x4 sa násobí objem motora 

koeficientom 1,5 a tak sa zaraďujú do príslušnej triedy,  

Vozidlá s motorom „diesel“ bez turba sa zaraďujú o jednu triedu nižšie.  

Vozidlo s motorom typu Wankel – objem motora sa násobí koef.  1,3. 

Vozidlo, do ktorého je namontovaný iný motor, (napr. motocyklový) sa zaradí 

do nasledovnej vyššej objemovej triedy, ako by mu náležalo podľa jeho 

nominálneho objemu  motora. Ak bude takýchto vozidiel registrovaných 

aspoň päť, bude pre ne vytvorená samostatná trieda. 

 

 

   2.5.3. Technické predpisy  

      A, Karoséria 

      - musí byť kompletná, môže byť odľahčená aj zosilnená, materiál kapoty,   

     blatníkov môže byť ľubovoľný, ale oblúky vyklenutia blatníkov musia byť   

     zaoblené, aby nehrozilo riziko zranenia osôb v prípade kontaktu s nimi, 

     - čelné sklo musí byť pôvodné, z neporušenom stave, bočné okná môžu  

    byť nahradené z netrieštivého materiálu, ako Macrolon, Lexan hrúbky min.  

    2mm, ale na dverách vodiča a spolujazdca minimálnej hrúbky 3mm, 

    -  svetlomety pôvodné a funkčné + môžu byť aj prídavné, 

    -  zámky dverí pôvodné, 

    -  kapota a veko kufra ľubovoľné. 

     B, Interiér 

  -    Môže byť upravený, ale bez ostrých hrán, 

   -   Čalúnenie a tlmiace hmoty môžu byť odstránené, avšak v bezprostrednom  

   priestore  posádky (prístrojová doska a dvere) musí zostať na mieste. 

- Ak palivové vedenie je vo vnútri vozidla, musí byť odborným spôsobom,    

napr. opancierovanými hadicami. 

- Podobne musí byť odborne urobená aj elektroinštalácia, vedená vo vnútri 

priestoru pre posádku, bez rizika poškodenia izolácie a skratu. 

- Na uloženie prilieb mimo RS je potrebné mať buď sieťku, alebo vhodné 

debničky, odpovedajúcim spôsobom pripevnené o karosériu. 

      C, Podvozok 

- povoľujú sa športové úpravy podvozku, 
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       D, Kolesá a pneumatiky 

 - ľubovoľné (sériové, terénne, slick....), avšak pneumatiky s hrotmi       

(originálne športové s originálnymi hrotmi, alebo typu „Monte Carlo“)  sa 

môžu použiť iba v prípade zimnej súťaže ak ich povolil usporiadateľ podujatia 

vo svojich ZU. Pneumatiky upravované podomácky skrutkami, alebo inak 

sú absolútne zakázané!!! 

- Rezervné koleso musí byť pevne uchytené o karosériu. 
 

       E, Brzdy 

  - sériové, športové. Vozidlo musí byť vybavené parkovacou brzdou. 
 

       F, Riadenie 

- sériové, priame.  
 

       G, Motor 

- úpravy bez obmedzenia, ale nie zvýšenie objemu pre danú triedu. 
 

       H, Prevodovka, diferenciál, spojka 

- povolené športové úpravy, zotrvačník môže byť odľahčený, prevodovka  

skladaná typu Hewland, aj samosvorný diferenciál sú  povolené. 
 

       I, Nádrž 

- sériová, schválená pre cestnú premávku, alebo bezpečnostná podľa   

 prílohy “J“ predpisov FIA. 
 

       J, Výfuk 

 - ľubovoľný, s koncovkou vzadu. 
 

       K, Elektroinštalácia 

   -   Akumulátor musí byť riadne a bezpečne uchytený, nesmie hroziť  zranenie    

   posádky, kontakty (póly „+“, prípadne aj „-“) zakryté nevodivým materiálom,  

   navyše ak sa nachádza v priestore pre posádku, musí byť  zakrytý celistvým  

   plastovým krytom. 

   -  Vozidlo  musí byť vybavené odpojovačom akumulátora, ovládaným zvnútra  

  aj zvonka vozidla.  

  -    Zväzky elektrických vodičov sa nesmú voľne povaľovať po podlahe vozidla,   

  ale musia byť bezpečne upevnené a chránené pred poškodením plastovej  

  izolácie, aby nemohol nastať skrat. 
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  2.5.4. Povinná výstroj jazdca a spolujazdca (bezpečnostná výbava) 

   - Motoristická prilba, 

   - Kombinéza s dlhým rukávom (odporúča sa nehorľavá, aj po skončení      

   homologácie), 

    - Pevná obuv so zavretou pätou a špičkou a motoristické rukavice (jazdec). 

  - Odporúča sa nehorľavé spodná bielizeň  (aj bez platnej homologácie), 

komunikačné zariadenie pre vzájomné dorozumievanie sa posádky a veľmi 

sa odporúča zádržný systém HANS!                                      
 

     2.5.5. Povinná výbava vozidla: 

     a)   Ochranný rám (odporúča sa zhotovený podľa prílohy „J“  FIA, výnimočne  

     šroubovateľný).  

     b)   Športové sedačky (aj po skončení homolog.) pevne uchytené do karosérie    

     na  odpovedajúcich   konzolách,  prípadne aj koľajničky, ale bezpodmienečne 

     vhodne znehybnené zvarom, alebo skrutkou!!!  

c)   Bezpečnostné pásy, najmenej štvorbodové (nie sériové), aj po skončení 

platnosti homologácie, pevne uchytené do karosérie, nie o sedačky,! 

d,   Dva kusy hasiaci prístroj  (2kg) – držiaky bezpečne a pevne uchytené   

štyrmi skrutkami do podlahy cez veľkoplošné podložky, nádoby upevnené   

dvoma kovovými klipsňami  a s platnou  revíziou hasiacej nádoby    

v dosahu posádky (najlepšie pod nohami vodiča a spolujazdca). Toto 

nariadenie neplatí v prípade namontovaného hasiaceho systému, vtedy stačí 

HP jeden.  

e, Tabuľka (napr. na výkresovom papieri) min. veľkosti A3 s nápisom  

OK na  jednej a nápisom SOS na druhej strane.  

f,  Výbava podľa požiadaviek Zákona o premávke vozidiel na pozemných   

komunikáciách  (rezervné koleso, kľúč na koleso, lekárnička, trojuholník,  

ťažné lano, zdvihák, reflexnú vestu) uložené v taške uchytenej napr.  

o ochranný rám na podlahe. 

 

2.5.6. Odporúčaná výbava vozidla: 

      a)    Automatický, prípadne manuálne (aj z vonku!) ovládaný hasiaci systém      

      s odpovedajúcim počtom hasiacich trysiek v motorovom priestore a aj v   
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priestore pre posádku je veľmi odporúčaný. Nádoba hasiaceho systému 

s platnou revíziou musí byť upevnená zodpovedajúcim a bezpečným spôsobom 

vo vnútornom priestore vozidla, avšak minimálne 30cm od stien vozidla! 

 

  

2.5.7.  Označovanie vozidiel 

a.  Označenie vozidiel na zadných oknách trojcifernými štartovnými číslami, 

podľa tried, zostáva na svojom mieste počas celej sezóny, plocha týchto 

zadných okien je vyhradená celá pre toto označenie a mená posádky. 
  

b. Trojciferné štartovné číslo svojou prvou číslicou ukazuje, v ktorej triede je 

vozidlo registrované (A1, A2, A3, A4, Z5, Z6). 
 

c. Prvé tri štartovné čísla v každej triede majú prvé tri najúspešnejšie posádky 

z celkového hodnotenia triedy v predchádzajúcej sezóne. 
 

d. Ostatným jazdcom v triede sú št. čísla prideľované podľa poradia príjmu 

registračných formulárov (môže byť zohľadnená ich výkonnosť). 
 

e. Nie je povolené mať na vozidle žiadne iné číselné označenie, napr. z iných 

pretekov. Tieto čísla, nesúvisiace so seriálom MRC 2019, musia byť počas 

podujatia MRC odstránené. 
 

f.  Na zadných bočných oknách sa 

odporúča, aby pod oranžovými 

štartovnými číslami bolo aj miesto 

na umiestnenie mien posádky, na 

ľavom okne hore meno vodiča, 

dolu spolujazdca, na prvej strane 

opačne. Pokiaľ by usporiadateľ 

zabezpečil a vydal posádkam pri 

administratívnom preberaní samolepky so štartovnými číslami a logami 

svojich partnerov, určené na umiestnenie na predných dverách súťažných 

vozidiel, tieto majú platnosť len na toto podujatie a pri nasledovnom podujatí 

už nemôžu byť  na vozidle umiestnené. 
 

g. Nalepovacie logo podujatia, určené na kapotu auta by nemalo zostať na vozidle, 

ale odporúča sa ho priebežne odstraňovať. 
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h. Všetci registrovaní jazdci do seriálu MRC 2019 budú mať na karosérii svojich 

vozidiel umiestnené reklamné samolepky, alebo logá partnerov seriálu MRC 

2019 prednostne na ploche pod zadnými bočnými oknami preto, aby to 

nespôsobovalo kolízie s povinnými reklamami vozidiel, jazdiacich podujatia 

SAMŠ. 

 

 

 

 

 

  2.5.8. ODPORÚČANIE 

       Veľmi sa jazdcom odporúča, aby jazdci so svojim vozidlom absolvovali 

pred začiatkom sezóny technické testovanie technikmi SAMŠ. Na základe 

úspešného absolvovania tohto testovania môžu byť vozidlám pridelené 

tabuľky s osobitnými (športovými) evidenčnými číslami na Dopravnom 

inšpektoráte, oddelenie evidencie vozidiel. V takomto prípade športové 

vozidlá, ktoré by inak nespĺňali podmienky prevádzky na pozemných 

komunikáciách (ochranné rámy, sedačky...) môžu počas súťaží jazdiť po 

verejných komunikáciách bez rizika postihu orgánmi policajného zboru!  


