
                              
 
 

                                
 

 

 

 

                                                            
 

 

 

VERSENYSZABÁLYZAT 

A 

RALLY SHOW ALSÓSZTREGOVA 

2020 
 

RÉSZÉRE 
 

 

 

 

 



Gyorsasági  autóverseny melynek megrendezése megfelel RSDS eloírásainak a 2020-as 

évre. Megrendezése csak a jóindulatú előljáróknak és egyesületeknek köszönhetően lett 

lehetséges: Dolná Strehová,  Závada, Luboriečka,  Slovnaft a.s. a Agrodružstvo Senné 

 
A verseny be van sorolva a Rally Show Dolná Strehová 2020-as rendezvénybe. A verseny központja 

az Alsósztregovai reptér területe. 

 

 

Menetrend: a tervezett vesenyek időpontjai  

                                                                                                                                    
ON-LINE benevezés egy hónappal a verseny előtt:   

                                                                                                                                                            

15.02. 2020,       18.04.2020,       14. - 15.08.2020,       17.10.2020,        26.12.2020 

 

  Minden bejelentett versenyzőnek a verseny előtt minimum négy versenykőrt meg kell tennie 

a verseny megkezdése előtt, ellentett esetben nem vehet részt a RALLY SHOW D.S 2020 

futamon.  

 

  

 

On-Line benevezés két nappal a verseny előtt do 24.00 -ig.   - micars@azet.sk 

A beérkezett bejelentkezési lap és a kölcsönös megegyezés után a helyszinen befizetni a 
(adminisztrációs stand - reptér) a  25.- € 
 

A verseny mindig SZOMBATON van : 07:00 –tól -  18:30-ig 

 

Minden versenyautónak kötelező az útvonal ellenőrzése a repülőtéren és a szomszédos úton.  

  

ÉRTESITES: Figyelem – minden regisztrált és nem regisztrált versenyautó mely 

részt szeretne venni a versenyben, köteles regisztrálni és a versenydijat 

befizetni!!! 

   

Az útvonal ellenőrzése gyalogosan fog történni, nem a versenyautóval! 

 
  Versenynap : 
 

09:00        útszakasz lezárása                                                                                                                                         

09:15        szükséges egyeztetések 

 

  09:30       start - RSDS                  1 kör 
   
  11:30       start - RSDS                  2 kör   
  13:30       start - RSDS                  3 kör 
 
  15:30       start - RSDS                 4 kör  
 
  17:45       eredmények kifüggesztése 
 
  17:50       eredményhirdetés   
                                                                                                                                         
START -  az egyes RSDS versenyköröknél a helyzettől függően változhat! 
 
 
                          Maximális versenyzők száma 100. 

 



 
 

 

 

1. SZERVEZET 
 

Definíció 

A veseny neve: RALLY SHOW  DOLNÁ STREHOVÁ  
 

Rendező:   Dolná Strehová  a Rally Klub Dolná Strehová 
 

1.2 A vereseny rendezői 
Veresenyigazgató:      Adrián Murár  0907848373 

Tiszteletbeli igazgató:      Ing. Ľuboslav Dobrocký 

   

   

Iroda                          :  Renáta      Krištofová 

Elnök RKDS                :  Ivan           Longauer   0907 886319 

Verseny koordinátor     :  Stanislav   Boľoš         0902 486023  

Elérhetőség                   :  Milan        Macík        0903 560003 - mail: micars@azet.sk 

 

   1.3  VERENYLEIRÁS 

     Nemzetközi autóverseny felturbóozott és nem felturbózott autókkal mért versenyidővel.  

Körök száma  3 - 4             :   kb. 2 - 2,5 km 
Úthossz                              :    kb  10 km 

Teljes versenyszakasz        :    kb 15 km 
Útfelület                              :    100%  aszfalt 

 

 

1.4 Maximális megengedett sebesség  a fel és lehajtópályán 10 km/h !!! 

 

2. VERSENYAUTÓK – vigyázz az osztályok változtak! 
 

Versenysorolás az autók motorja szerint az RSDS versenyen : 

 

A1    1400 ccm -ig                 

A2    1600 ccm -ig                                               

A3    2000 ccm - ig                                      

A4 2000 ccm -    fölött                       

AZ  2000 ccm - ig                       

AŽ  hölgyek              -  

AJ   junior                 - ( min. 3 legénység–  motor 1600 ccm ig)     
        

S1 - / sériové /           1900 ccm  -ig     autók érvényes tehnikai igazolvánnyal! 

S2 - / sériové /         1900 ccm -fölött      megengedett : sport ülések, sport. kórmány 
alváz,                                                                                                                                                      

sport  abroncsok ! 
                                                       kötelező:eredeti felszerelés - ablak, tapacír, stb.



  2.1  IDŐMÉRÉS                                                                                                  

 A 2020-as rendezvény öt versenykörből áll, melyek mérése egyenként lesz.   
Külön lesz lemérve a 3 és a 4 kör.                                                         

                A legroszzabb idő ki lesz húzva a tébbi négy lesz beszámitva.  
 

Minden versenyző a RSDS szeriálban – védőrács 

AJÁNLOTT!!! 

Ajánljuk, hogy minden versenyautó tartalmazzon egy poroltót! 

                                                                                                                                                                                                                
 
     Turbós és gázolajos autók besorolása:  
2.2 

    - Benzines, gázolajos, turbós, kompreszoros autók besorolása a az autó köbcentijének beszorzása 

1,7. 
 

  GUMIABRONCS : választás szerint 

  2.3-  Gumiabroncs melegítése a verseny előtt nincs megengedve. 
 
 

3. ADMINISTRÁCIÓ 

 
3.1. ON-LINE benevezés e-mail cimre:  micars@azet.sk 
 
3.2. BENEVÉS LEZÁRÁSA: Vigyázz változás !!! 
Bejelentkezni a verseny napján is lehetséges az adminisztrációs pultnál.  
- (ha lesz szabad hely) -  de a benevezési dij 5 €-val több tehát 30 €!   

- bejelentkezni a veseny inditása után is lehetséges  – de csak az  ELSŐ KÖR befejeztéseig és 50 € 

a nevezési dij! 

 
 3.3. Po prihlásení cez mailovú adresu je vyrovnávací vklad po dohode ráno do ukončenia rgistrácie - 25 € 
                                                                                                                   

A nevezési dijat a 25.- €– SK 1002000000003648276855 sz. sz. kell befizetni  a jelszóp 
 ,, RSDS  2020 “ 

 

A   RALLY SHOW  D. Strehová 2020 –as versenyen megengedett a dablőr legénység                                                                                                                                                        
 
 

3.4. Minden versenyző a versenyre csak egy járművel jelenkezhet. Abban az esetben ha a versenyző 

bármi oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, kötelessége három nappal a verseny előtt  20:00-ig  
telefonon a 0903/560003  számon vagy  e -mailom micars@azet.sk  jelezni, hogy teret kaphasson más 

versenyző is. 

 
4.   Rajtszám átvétele 
4.1 – minden versenyzőnek részt kell vennie az adminisztrációs és a tehnikai ellenőrzésen is.  
4.2 – A versenyzők az adminisztrációnál érvényes személyi igazolvánnyal, forgalmi engedéllyel , 

jogositvánnyal rendelkeznek az S1 és az S2 versenyeknél, aláirják a kérvényt  és mindezek után 

nézhetik csak meg a versenyszakaszt! 

 
A verseny igazgatója kizárhat a versenyből olyan autót, mely nem felel meg a tehnikai előirásoknak pl. 

folyik az olaj, túlzott korrózió, stb 

  

                                                                                                                                                                         

A verseny igazgatója dönt a vitatott kérdésekben,melyek a RSDS verseny közben léptek fel.  

mailto:micars@azet.sk


 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              

VIGYÁZZ :   

18 év alatti versenyző csak abban az esetben vehet részt a versenyen, ha szülővel 

jelenik meg  vagy esetleg jogi képviselővel aki már elmúlt 18 éves  és érvényes 

jogositvánnyal rendelkezik de ebben az esetben szükséges egy közjegyző által 

hitelesített meghatalmazást.                                                                                                                                                    
 

Junior   -  15 év fölött részt vehetnek a versenyen szülővel vagy jogi kőpviselővel  

Junior   -  15 év alatt szülővel vagy jogi képviselővel de csak mint utitárs! 

                                                                                                                                        

Ezek a versenyautóok csak max 1600ccm. –is autóval versenyezhetnek 

 

Versenytárs 18 év alatti személy is lehet , de nem fiatalabb mint 15 éves  abban az esetben ha a versenyző 

a szőlő vagy a jogi kőpviselő! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.  JOGI  FELELŐSÉG: 

  5.1 A szervező nem felel ha a versenyzőt bármilyen veszteség, kár vagy sérülés éri a verseny 

alatt. 

                                                                                                                                                                       
5.2 Minden  RDSS  versenyző saját akaratából vesz részt a versenyen, ebből kifolyólag felel a 
egészségéért, az estleges anyagi károkért.ezt aláirásával igazolja! 

 
5.3 A verseny nics bebiztositva– tehát nem téríti a kárt melyet esetleg harmadik szemály 
okozott.   

 
      Biztonságos versenyzés érdekében: KÖTELEZŐ a versenyruha és zárt cipő! 
      

6.  RAJTSZÁM : VIGYÁZZ VÁLTOZÁS ! 

 
A rajtszámok érvényesek az 2020 –as évre is. Az új versenyzők rajtszámot kapnak osztáylok szerint:   
                                                                                                                                                                             
A1  =  1--,   A2  =  2--,   A3  =  3--,    A4  =  4-- ,   AZ  =  5--,   AŽ  =  6--, AJ = 7--,   S1 = 8-- ,  S2 = 9--                                                                                                                             
a rajtszámok az egész 2020, - as évre vonatkoznak. A régi rajtszámok ellenőrzése és az új rajtszámok 
kiosztása  az első versenyszámnál 2.2020 –lesz, vagy esetleg a további versenyeknél aszerint ahogy 
a versenyben részt vesznek. /  2 db – szám látható lesz, lefóliázva és szinesen kijelölve osztály szeri t – az 
új rajtszám ára 5 eur /  
 

6.1. VA versenyzőket ki lehet zárni a versenyből, ha nincs bekötve a biztonsági öv, ha nincs 
felhúzva az összes ablak.  

 

6.2. Minden versenyzőnek és minden utasnak a járműben kötelezően viselnie kell a versenyszakasz 

alatt (RS) a biztonsági sisakot, mely megfelel a 725/2004 törvénynek, esetleg olyan sisakot, mely 

megfelel a motoros sportoknál.  

                                                                                                                                                                                        

Kötlező a sportruha és a zárt csipő viselete.  
 

 A jármű a startnál nyugalmi állapotban, a motor startolva van minden egyes körnél.  

 Startolni fotocellán keresztül fog a startbiztos felügyelete alatt.  

 Az időintervallum a startnál az egyes versenyzők között a rendező szővettség által lesz meghatározva.  

 
 Abban az esetben, ha a versenyző az RS verseny alatt lassúbb versenytársat kap, a  FAIR PLAY 



játékszabályának megfelelően  
Ő megengedi az előzést még a következő lassiíó előtt! 

 

 A cél az RS versenytáblán CIEĽ. Felirattal lesz jelölve. A céltábla alatt kötelező elhaladni:                                                    

mindjárt lassitani és megállni a STOP táblánál. 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     
SZERVIZ ÉS A SZERVIZ PARKOlÓ - (ZÓNA) 
 

       A versenyhez parkoló van kialakítva az alsósztregovai reptéren. 

 

 A parkolón TILOS olyan javítást végezni, melynél fennál a veszély, hogy üzemanyag fog kiszivágása.. 
 

 Minden versenyző köteles: za versenyautóját biztositani, hogy a járműből ne 

szivárogjon ki üzemanyag, mivel ez a parkoló közel a reptérhez fennál a tűzveszély. 

 

 A szerviz parkolón tilos  az  indokolatlan száguldozás valamint a hangzavar, maximális 

sebesség 5 km/hod. 
 

 Az egész versenyszakaszon tilos a szerviz!!! 
 

 Z Miután nagyon kevés a parkolóhely a (UP), így minden egyes versenyautóhoz a parkolón 

csak egy kísérő autó tartozhat és  parkolhat. A kisőrő autók meg lesznek különböztatve a 

szervezők 

/  a parkolók aszerint lesznek kialakitva, hogy mennyi versenyző van az aktuális 

napon / 

 

UI : A verseny szervezői a versenyzők és a kisérők figyelmébe ajánlják, hogy a szemetet 

gyűjteni szemeteszsákba kell, melyet mindenki a beiratkozáskor kap.   
 
 

9.  TILTAKOZÁS 
 Ha valaki tiltakozni szeretne, ezt a kérését papíron kell benyújtania a kitűzött ideig (az 

           aláírásának olvashatónak kell lennie, a tiltakozásnak érthetően és aprólékosan kell 

         megfogalmazva lennie) átadni a verseny igazgató kezébe 50.-Euros díj fejében. 
 

 Ha a tiltakozásnak valós okai vannak, abban az esetben az 50 EUR-ós díj visszakerül 

         a tiltakozónak. Ha a tiltakozásnak nem lesznek reális okai, a díj a szervezőknél marad.. 
 

 Az a versenyző akire a tiltakozás volt beadva az ügy lezártáig rendelkezésére kell hogy álljon a 

        a járművével a vizsgálóbizottság részére. Ha ez nem tőrténik meg, abban az esetben a tiltakozás 

        valósnak bizonyul.. 
 

 A TILTAKOZÁS KOMISZIÓJA:: 

 
9.1      A verseny igazgatója 

9.2     A versenyző akire a tiltakozás volt beadva 

9.3     Kisorsolt két versenyző és tiltakozó  
 

          A tiltakozás eredménye az információs táblán lesz kihirdetve..                                                           

9.4     A tiltakozásra álló idő 15 perc a eredmányhirdetés után.. 
 

9.5      A sportbíróra és az időmérő bíróra nem lehet beadni tiltakozást.  Az esetleges     
helytelen időmérést  befizetett dij nélkül is orvosoljuk.  

 



10. ÉRTÉKELÉS ÉS A DÍJ ÁTADÁS:  
Tárgyi díjat az első három versenyző vehet át minden kategóriában és az abszolút leggyorsabbak. 

 

Miután letelt az idő ami a protestálásra van szánva és a hirdetőtáblára felkerültek az 
eredmányek sor kerül a dijátadásra.  
 

 

                                                                                                                                                                   

Pontozás:    N – nem vett részt,   O – nincs pontozva,  DSN – diszkvalifikált                                                                                             

Minden versenyzőnek minimum négy futamon kell részt vennie ahhoz, 
hogy be legyen sorolva a RALLY SHOW D.S. v roku 2020-as versenybe és 
a kiértékelésbe.  

 

 
A versenyzők pontozása és elhelyezkedése az egyes kategóriákban a Rally Show Dolná Strehová  2020-as 

veresnyen.   
 

A versenyzők (a versenyző neve) az egyes kategóriákban a helyezéseket pontozás alapján érik el, ebben a 

sorrendben: 

  1. hely - 20 pont 

  2. hely - 15 pont  

  3. hely - 11 pont 

  4. hely - 8 pont 

  5. hely - 6 pont 

  6. hely - 5 pont 

  7. hely -  4 pont 

  8. hely -  3 pont  

  9. hely -  2 pont                                                                                                                                                                

10. hely -  1 pont  

A versenyzők (a versenyző neve) az egyes kategóriákban a helyezéseket pontozás alapján érik el, ebben a 

sorrendben:  
1. hely - 30 pont,  

2. hely - 25,  

3. hely - 21,  

4. hely  - 19,  

5. hely - 17,  

6. hely  - 15,  

 

Az ezt követő minden egyes helyezés egy pontal lesz kevesebb egészen a 20.-ik helyezésig, mely 1 

ponttal lesz értékelve.  

Pontegyenlőség esetén a győztes a sorozaton belül lesz eldöntve. 

  

- magasabb számú győzlemnél.  

- magasabb számú jobb helyezés elérése egyes versenyeknél, ahol mindkét versenyző részt vett..                                                                                                                                                                                     

 

  11.    LOGISZTIKA 

 
 Az egész verseny alatt  a versenyzők részére ki lesz alakitva büfé friss ételekkel                                                  

(meleg és hideg ételekkel és italokkal)     

 

   12.   SZÁLLÁS 

 
Azok a versenyzők akik a verseny előtt pénteken el szeretnének jönni, biztositani tudnak 



szállást az Alsósztregovai fürdőnél mail: podnik@dolnastrehova.sk  tel.: +421 47/ 4897211               
Drozdová – jelszó PRETEKY.  / májustól szeptember végéig / 

 

Valamint az  AQATERMÁL  STREHOVÁ   t.sz. +421 47/4308811 Mail : info@strehová.sk 
 

 
 Dolná Strehová:      10.01. 2020. 

 

 

            Ivan Longauer :                               Adrián Murár:                              Milan Macík: 
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