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RALLY SHOW Dolná Strehová  

Ľuboriečka  

 

14.-15.8.2020    
                                                             



 

Rýchlostná automobilová súťaž je usporiadaná v súlade s predpismi pre  RSDS platnými pre                  

rok 2020.Koná sa vďaka pochopeniu a dobrej vôle predstaviteľov obcí a spločností :                          
Dolná Strehová, Závada, Luboriečka, Slovnaft a.s., Agrodružstvo Senné a Hydrea Agro s.r.o 

 
Súťaž je zaradená do seriálu Rally Show Dolná Strehová 2020.Všetky prípadné odlišnosti s predpismi 

RSDS pre rok 2020 sú uvedené v týchto ZU !                                                                                              

Centrum súťaže je priestor letiska v katastri obce Dolná Strehová. 
 

 Časový harmonogram :  pretekať sa bude v Piatok aj Sobotu  

                                                                                                                                     
Začiatok prijímania prihlášok cez internet: od 12. Júla 2020  -  micars@azet.sk 
Uzávierka prihlášok cez internet: do 12. Augusta 2020 do 24.00hod.    

Prijímanie prihlášok v mieste konania - 14. 8. 2020 od 12:00 do 17:00 (priestor administrácie -letisko)  
                   Maximálny počet posádok 100 – 120 - uprednostnený sú jazdci RSDS 
 

PIATOK  14.8.2020 : 
 
Od 12:00 -17:00 hod.  technické a administratívne preberanie vozidiel  ( po príchode na letisko  )  
Od 13:00 -17:00 hod.  obhliadka trate - písanie rozpisov civilným autom už s prideleným štartovným číslom   
                                       - čas si zvolí každý sám, podľa vlastného výberu ! 

 VOĽNÝ-   RS  1 - 2 – 3 - 4 - 5    bez súťažných áut !  
 RSDS -  RS  1- 2 – 3 – 4 - 5    bez súťažných áut !  
  

Posádky všetkých súťažných áut VOĽNÝ sú povinné  aspoň 2 x absolvovať obhliadku RS            

v týchto časoch :  
 V PIATOK  - 14.08.2020 : VOĽNÝ - od 13:00 do 17:00 hod.     = obhliadka  RS 1 - RS 2 - RS 3 - RS 4 – RS 5 

                                                RSDS   - od 13:00 do 17:00 hod.     = trať letisko -   pešo, bicykel, moped …! 
V SOBOTU - 15.08.2020 :  

                                              RSDS : od 07:00 do 08:30 hod.     = trať letisko -  pešo, bicykel, moped …! 

 

Obhliadky RS budú jazdci trieda VOĽNÝ dňa 14.08.2020 absolvovať bez použitia svojich súťažných áut ! 

 

 ŠTART - PIATOK  14.8.2020 : 
 MERANÝ !!!  SHAKEDOWN - / prológ / - štartujú posádky RSDS a VOĽNÝ -/ PSO /                                            

Štart do 1-2-RS od 18:00 hod. na letiskovej ploche -  ukončenie o 20:45 hod. 
 

Sprievodný program : od 21:00 hod / kultúrny program                                    
od 23:00 hod  / posedenie pri hudbe, občerstvenie, výmena skúseností…/   
od 01:00 hod / nočný kľud / 

 

SOBOTA  15.8.2020 :                                                                                                                                        
 

ŠTART - SOBOTA  15.08.2018 : 
 
08:30         uzatvorenie trate                                                                                                                                          

08:45         povinná rozprava pre jazdcov  

 

09:00       štart - RSDS              do 3- kola                  Časy jednotlivých RS sa budú meniť 
                štart - VOĽNÝ            do 3 - RS                    podľa situácii na trati a prejazdu jazdcov ! 
11:30       štart -  RSDS             do 4 - kola  
                štart - VOĽNÝ          do 4 - RS                    Obedná prestávka pre jazdcov RSDS a VOĽNÝ 

14:00       štart - RSDS              do 5– kola                  bude od 12:00 do 14:00 hod !!! 

                štart - VOĽNÝ          do 5 - RS                                                                                                                 
16:45      vyvesenie výsledkov RSDS a VOĽNÝ    +  čas na protesty 
17:00      vyhlásenie výsledkov - / ak nebudú protesty /   
  
 



 

1.  ORGANIZÁCIA : 
 

Definícia 

Názov súťaže: RALLY SHOW  Dolná Strehová a Voľný o Pohár starostu obce / PSO / 

 
Organizátor: obec Dolná Strehová, Rally Klub Dolná Strehová, obec Ľuboriečka 

 

1.2 Riaditeľstvo súťaže : 

 

Riaditeľ súťaže:          Adrián Murár   - 0907848373 
Čestné riaditeľstvo:   Ing.Ľuboslav Dobrocký 
Čestné riaditeľstvo:      Ján Žilka 

Predseda klubu          Ivan Longauer - 0907886319 

Sekretariát                    : Renata  Krištofová 
Koordinátor podujatia: Tibor      Nagy       0903525907  
Hlavný tech.komisár   :  Jaroslav Filkus      0907832807 
Hlavný bez. komisár   :   Ján         Ľachký    0903940896 
Hlavný štart.komisári:   Stanislav Boľoš, Ján Lendvorsky  
Kontaktná adresa       :   Milan    Macík     0903560003 -mail: micars@azet.sk 
 

   1.2 POPIS SÚŤAŽE :  

       VOĽNÝ - PSO :                                                              RSDS : 

Počet RS  5                 : 7,5 km                                         Počet RS    5                 : 2,5 km 
Celková dĺžka RS       :  45 km                                         Celková dĺžka RS         :12,5 km 
Celková dĺžka súťaže  :  55 km                                         Celková dĺžka súťaže    :15    km   
Celkový presun           :  10 km                                          Celkový presun             : 2,5  km 
Typ povrchu : 60% asfalt, 30% šotolina, 10% nespev. povrch      Typ povrchu                     : 100%  asfalt 

 

    Jeden najhorší čas zo všetkých RS sa škrtá a zvyšné časy sa zrátajú ! 

 

1.3 Maximálna povolená rýchlosť pri prejazdoch medzi RS je do 40 km/h ! 

 

1.4 VOZIDLÁ :                          
 

      Posádky RSDS :                                                            Posádky  VOĽNÝ :   

A1 do       1400 ccm                                                     V1 do      1400 ccm         
A2 do       1600 ccm                                                V2 do      1600 ccm           

A3 do       2000 ccm                                                V3 do      2000 ccm 

A4 nad     2000 ccm                                                V4 nad     2000 ccm                                           

AZ do      2000 ccm(zadný náhon)                          VZ do     2000 ccm (zadný náhon)                                                                                                                      

AŽ  ženy  ( bez obsahu motora )                             VŽ ženy  ( podľa obsahu motora ) 

AJ juniori  do 1600ccm                                                                                                                     

                                       

S1 - / sériové /        do   1900 ccm       autá s platným technickým preukazom ! 

S2 - / sériové /      nad   1900 ccm       povolené : športové sedačky, šport. volant 

                                                                       viacbodové  pásy, podvozok, 

                                                                        športové  pneumatiky ! 

                                                            povinné : originál výbava - okná, tapacír. ...atď 

        
     

Posádky - jazdiace v RSDS môžu absolvovať trať VOĽNÝ len s OCHRANNÝM  RÁMOM  

a vyrovnaním štartovného 80.- € na č.ú. SK1002000000003648276855 pod heslom - PSO 2020  

do 12.08.2020 do 24:00 hod.  / dôvôd – pridelenie štartovného čísla / 

     

              



2.VOZIDLÁ 
 

Všetky vozidlá musia spĺňať náležitosti Zákona o premávke na pozemných komunikáciách, aby mohli na 

presun medzi rýchlostnými skúškami použiť neuzatvorenú verejnú komunikáciu. Ochranný rám vo vozidle 

POVINNÝ pre VOĽNÝ!!! Povinný je minimálne 1ks hasiaceho prístroja- bezpečne upevneného v dosahu 

posádky vozidla. Vozidlá a jazdci musia spĺňať požiadavky uvedené v RSDS  pre rok 2020 na stránke 

www.minirallycup.sk. Posádky jazdiace seriál RSDS - rám DOPORUČENÝ 

 
ZARADENIE VOZIDIEL S MOTOROM  DIESEL  A  S  TURBOM : 

2.1-  Vozidlá s benzínovým a dieselovým motorom preplňované turbom alebo s kompresorom budú 
zaradené tak, že jeho menovitý objem sa vynásobí koeficientom 1,7. 

 

PNEUMATIKY 
2.2- Ľubovoľné, avšak počas prejazdov mimo RS schválené pre cestnú premávku (neplatí pre vozidlá so 

športovou ŠPZ, tieto môžu mať športové pneumatiky).                                                                                                        

Je zakázané akékoľvek nahrievanie pneumatík pred štartom. 
 
 

4.  ADMINISTRÁCIA : 
4.1. Internetové prihlasovanie cez e-mailovú adresu:  micars@azet.sk 
 

4.2. UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK : 
Do 12.Augusta 2020 do 24.00 hod cez internet. Je možné prihlásiť sa i osobne (ak budú voľné kapacity) -

v mieste konania 14.Augusta 2020 do17:00 hod  - za prihlasovací vklad vyšší o 20 €                                     
pri administratívnom a technickom preberaní. / uprednostnení budú jazdci RSDS / 

V súťaži - VOĽNÝ  nie sú povolené dablérske posádky.                                                                                                  

V súťaži - RSDS sú povolené aj dablérske posádky na jedno vozidlo. 

4.3.  PRIHLASOVACÍ  VKLAD - RSDS - vyrovnaný mailom do 12.08.2020  -  24: 00 hod. je  45.- € 

       PRIHLASOVACÍ  VKLAD - Voľný - vyrovnaný mailom do 12.08. 2020  - 24:00 hod. je  80.- €. 

4.3.1-Vklad jazdcov RSDS  a VOĽNÝ vyrovnaný  až 14.08. 2020  do 17:00 hod.je - 65 € a 100.- €. 

Prihl. vklad 45 a 80.- € vložiť na č.ú. - SK 1002000000003648276855 pod heslom - RSDS 2020 
4.3.2. -Prihlasovací vklad je splatný najneskôr pri administratívnom  preberaní. 

4.3.3. -V štartovnom  je zahrnuté: prihláška, 2x občer., mini itinerár, vrece na odpad,vstup na program                                                    
4.3.2. -V prípade, že do 10.Augusta 2020 sa prihlási menej ako 50 posádok, organizátor zváži konanie 

pretekov ! 

 

4.3.5.-Každý jazdec sa na podujatie môže prihlásiť len s jedným vozidlom. Prihlásený jazdec, ktorý sa 

podujatia nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť, je povinný to nahlásiť organizátorovi najneskôr do 

12.08.2020 do 24:00hod. telefonicky 0903/560003 - alebo mailom : micars@azet.sk                                 

aby sa mohol poskytnúť priestor ďalším posádkam. 

 
4.4.PREBERANIE : 

4.4.1-  Každý, kto sa chce zúčastniť súťaže, musí absolvovať administratívne aj technické preberanie. 
4.4.2- Jazdci pri administratívnom preberaní predložia OP,VP, jazdci RSDS aj TP pre triedu S1 a S2, 

podpíšu prihlášku a potom musia absolvovať obhliadku trate, aby si napísali rozpis. 

 
Riaditeľ pretekov je oprávnený vylúčiť zo súťaže vozidlo, ktoré pre zlý technický stav nie je spôsobilé súťaž 

absolvovať, napr.v prípade - úniku oleja, nadmernej korózie,vôle čapov a pod. Riaditeľ pretekov môže 

rozhodovaťo sporných otázkach, ktoré vznikli na mieste konania pretekov RSDS a VOĽNÝ v r. 2020.  

 

Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže s vlastným rodičom, ktorý 

je držiteľom VO skupiny B, v prípade neprítomnosti rodičov je to zák. zástupca                     

a držiteľ VO skupiny B  a splnomocnenie overené notárom ! 
 / Doporučujeme prečítať ZU -  RSDS za r. 2020 /  

Táto posádka môže súťažiť len s vozidlom s objemom motora max. do 1600 ccm.                                 
Spolujazdec môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov, nie však mladšia ako 15 rokov a  

zúčastniť podujatia sa môže vtedy, ak jazdcom je jeho rodič, alebo zákonný zástupca ! 
 

 

 

http://www.minirallycup.sk./


Bezpečnosť, vybavenie vozidiel a jazdcov : 

 
1. Minimálna výbava vozidla pre triedu VOĽNÝ : 

                                  
Ochranná klietka vo vozidle : 

Montáž ochrannej klietky je povinná. Ochranná klietka musí byť minimálne v prevedení podľa 

obrázku 253-35A prílohy „ J“  

   v zostave : 

Pre vozidlá s preukazom športového vozidla platí ochranná konštrukcia už uvedená v preukaze       

/ prevedenie podľa dátumu prvéh otestovania / pre materiál, uchytenie, prípadne ďalšie voliteľné 

dielce nad rámecv yššie uvedenej zostavy ochrannej klietky platia predpisy uvedené v článku      

253 bod 8 prílohy „ J “. 

 

        Ťažné oko : 

 

 Vozidlá musia mať v priebehu pretekov namontované predné a zadné ťažné oko označené 

červenou, žltou alebo oranžovou farbou ! 

 

        Bezpečnostné pásy : 

 

Minimálne 4 popruhové nepoškodené bezpečnostné pásy s homologáciou 

 ( nemusí byť platná ) 

 

       Hasiaciprístroj : 

 

 Je povinný jeden ručný hasiaci prístroj v zmysle prílohy „J“ článok 253-7, 

je povolená náplň „ prášok “. 

 

Minimálna výbava pre posádku ( jazdec, spolujazdec ) :  

 

Nepoškodené prilby s homologáciou pre cestnú premávku,                                                                          

prípadne s homologáciou - ( nemusí byť platná ) 

 

Nepoškodený ochranný odev - kombinéza s homologáciou - ( nemusí byť platná ) 

 

Bavlnené ochranné rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom,                                                    

prípadne s homologáciou - ( nemusí byť platná ) 

 

Športová obuv nad členky, prípadne s homologáciou - ( nemusí byť platná ) 

 

2. Minimálne požiadavky pre účasť na podujatí : 

 

      Každý jazdec musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. 

 

7. ŠTARTOVNÉ ČÍSLA : 
Štartovné  čísla  zabezpečí  posádkam v súlade s technickými predpismi pre rok 2020. Štartovné 

čísla pre posádky RSDS, ktoré ich dosiaľ nemali pridelené, pridelí organizátor pri 

administratívnom preberaní. 

 

7.1 Štartovné čísla pre  VOĽNÝ – PSO /Pohár starostu obce/- budú prideľované pri 

administratívnom preberaní v deň konania 14.08.2020.  

 

 

 
 



 
 
 
 

 

      PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ : 

 
Organizátor nezodpovedá účastníkom za straty,škody alebo iné ujmy súvisiace 
s účasťou na podujatí. 
 
Každý pretekár VOĽNÝ - PSO a  RSDS   sa zúčastňuje podujatia na svoju  vlastnú zodpovednosť 
a nebezpečie a taktiež  zodpovedá za škody na svojom majetku a zdraví. 

 
Súťaž nie je poistená v komerčnej poisťovni – teda negarantuje súťažiacim v VOĽNÝ - PSO a 
 RSDS poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám v zmysle uvedenej zmluvy. 

 
   Z dôvodu bezpečnej jazdy / lepšia orientácia na trati / bude v aute posádka: 

 
 

Jazdci VOĽNÝ- PSO  = jazdec a spolujazdec  ! 
 
Jazci RSDS                  =  stačí jazdec ! 
 
 
Povinné - kombinézy jazdec aj spolujazdec, prilba a uzatvorená obuv! 
 
 
                  
                 / ďalej pozri predpisy ZU - RSDS pre r.2020 / 

 

 
 
 
 

 
 

. 
 
 
 

  



 7.  ŠTARTOVNÉ ČÍSLA : 
Štartovné čísla pre posádky RSDS  v súlade s technickými predpismi pre rok 2020.Štartovné čísla pre 

posádky RSDS, ktoré ich dosiaľ nemali pridelené, pridelí organizátor pri administratívnom preberaní. 

 

7.1. Štartovné čísla pre  VOĽNÝ budú prideľované pri administratívnom preberaní 14.08.2020. 
 

      8. PRIEBEH OBHLIADKY TRATE : POZOR ! 

 
8.1. Trať všetkých RS vedie po ceste medzi obcou Dolná Strehová - Dúbrava - Dolná Strehová! 

 
Hneď po administratívnom a technickom preberaní jazdci môžu absolvovaťod 13:00 do 17:00 hod.  
oboznamovaciu jazdu dňa 14.08.2020 s osobným vozidlom, aby si písali rozpis. 
Žiadame všetkých o ohľaduplnú jazdu, pretože v tom čase budú traťoví komisári rozmietňovať retardéry, 
vypáskovávať a iným spôsobom pripravovať traťa autá traťových komisárov môžu jazdiť aj v protismere. 
Počet oboznamovacích jázd nie je obmedzený pri dodržaní predpisov o cestnej premávke na každej 

RS. Potom sa všetky posádky vrátia do depa v čase určenom na ukončenie obhliadky jednotlivých RS.                                            

 

              Maximálna rýchlosť pri oboznamovacích prejazdoch do 50 km/h ! 
 

8.2. Na štart Voľný - do všetkých RS nastúpia jazdci v poradí podľa štartových čísel : od č.1-2-3 ...                                  

Na štart RSDS  - sa štartuje podľa tried v tomto poradí -100, 200, 300, 400 ... 

8.3. Po odjazdení rýchlostných skúšok sa postupne všetky posádky zhromaždia podľa pokynov 
usporiadateľov v depe, kde bude každé vozidlo zaparkované do svojej parkovacej zóny 

       a posádky budú mať čas na občerstvenie, odpočinok, prípadne malý technický servis. 
 
 

8.4. Všetci pretekári a spolujazdci musia mať počas jazdy na trati RS zatvorené okná                                          
a byť pripútaní bezpečnostnými pásmi ! 

 

8.5. Všetci pretekári aj spolujazdci počas jazdy na trati RS musia mať nasadenú a riadne 

upevnenú ochrannú prilbu zodpovedajúcu ustanoveniam zákona č.725/2004Z,                                        

alebo prilbu schválenú pre motoristický šport.                                                                                                          

Povinné sú kombinézy, uzatvorená obuv a vodiči aj rukavice. 
 

8.6. Štart do každej RS je pevný s vozidlom v pokoji a naštartovaným motorom. 
 

8.7. Štartovať sa bude cez  fotobunku na pokyn štartovacieho komisára. 
 

8.8. Časový interval medzi jazdcami na štarte bude upravený usporiadteľom. 

 
8.9. Vprípade, že jazdec počas RS dostihne na trati pomalšieho jazdca, tento v duchu FAIR PLAY 

  umožní predbehnutie, ešte pred nasledovným spomaľovacím retardérom! 
 

8.10.  Cieľ RS bude označený tabuľou  CIEĽ  alebo šachovnicovou vlajkov !                                                                                                                     

Po prejdení cieľom je súťažiaci povinný okamžite spomaliť a zastaviť pri stanovisku  STOP ! 



8.11. Nezastavenie pri stanovisku „STOP“ bude potrestané penalizáciou - 5 minútami ! 
 

8.12. Čas bude meraný fotobunkou na stotiny sekúnd. 
 

8.13. Víťazom sa stáva jazdec, ktorého súčet dosiahnutých časov a penalizácií bude najnižší. 
 

8.14. Na trati budú zriadené spomaľovacie retardéry (balíky slamy, kužely, prípadne pneumatiky). 
 

8.15. Akékoľvek vynechanie retardéra ( roztrhnutie plastovej pásky) sa bude považovať za skrátenie si trate 

      a bude penalizované. Posunutie pneumatík (slamy) v retardéri ktoroukoľvek 

                 časťou vozidla bude penalizované 2 sekundami k výslednému  času za každý jednotlivý prípad. 
 

8.16. Rýchlosť pre presuny po verejných komunikáciách v obci je obmedzená na 40km/hod.Táto rýchlosť 

bude kontrolovaná radarom a jej prekročenie o každý kilometer bude penalizované +10 sekúnd 

k výslednému času. Iné porušenie Zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z.pri presune po verejných 

cestných komunikáciách sa považuje za dopravný priestupok, za ktorý môže byť súťažná posádka 

diskvalifikovaná. 
 

8.17. Počas pretekov sa budú používať len žlté a červené vlajky: 

 
8.18. Žlté vlajky – upozorňujú posádku na vzniknuté nebezpečie, ale nevzniká povinnosť posádky zastaviť. 

 
8.19. Červené vlajky – vozidlo musí zastaviť- prerušené preteky.  auto sa vráti v smere RS na štart ! 

 
8.20. Ak posádka bola zastavená červenou vlajkou - okamžite to oznámi v cieli danej RS a riaditeľ 

preteku rozhodne o pridelení náhradného času !                                                                                                    
 
 

9. SERVIS A SERVISNÉ PARKOVISKO (ZÓNA) : 
9.2. K súťaži je zriadené servisné parkovisko v priestore letiska v Dolnej Strehovej. 

 

9.3. Na servisnom parkovisku je zakázané robiť také opravy, pri ktorých je riziko úniku ropných produktov. 
 

9.4. Každý pretekár je povinný zabezpečiť svoje a doprovodné vozidlo proti úniku ropných 

produktov nepremokavou fóliou, nakoľko parkovisko pretekárskych vozidiel je na lúke pri 

letiskovej ploche. Toto bude kontrolované komisiou životného prostredia pri Obecnom 

zastupiteľstve v Dolnej Strehovej. 
 

9.5. Ochrannú  fóliu bude možné zakúpiť pri preberaní vozidla. 

 

9.6. Na servisnom parkovisku je zakázané bezdôvodné jazdenie a vytváranie nadmerného hluku, 

maximálna rýchlosť jazdy v tomto priestore je 5km/hod. 
 

9.7. Na celej trati je zakázaný servis, okrem drobných opráv s náradím ktoré má súťažiaci vo vozidle 

so sebou. 

 
9.8. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v servisnom parkovisku bude ku každému 

súťažnému vozidlu povolený vjazd a parkovanie len jednému doprovodnému vozidlu.  

 
9.9. Doprovodné vozidlá budú organizátormi viditeľne označené. 

 
 

       UZATVORENÉ  PARKOVISKO - UP : 
         Po odjazdení poslednej RS  / len jazdci Voľný /  zaparkujú svoje vozidlá podľa pokynov 

usporiadateľov do uzatvoreného parkoviska v priestore štartu  / len ak bude dostatok miesta /                                                    

vozidlo opustia a nie je s ním povolená nijaká manipulácia až do„otvorenia“parkoviska (do času na protesty) 

 
 
 



10.   PROTESTY : 
10.2. Protest musí byť podaný v stanovenom čase na protesty a v písomnej forme (čitateľný rukopis 

s podrobným vysvetlením predmetu protestu) dorúk riaditeľa súťaže s poplatkom 100.-Euro. 
 

10.3. Vprípade uznania protestu bude poplatok vrátený protestujúcemu. Pokiaľ nebude protest uznaný, 

poplatok prepadá v prospech usporiadateľa. 
 

10.4. Súťažiaci, na ktorého bol protest podaný, musí byť počas času na protesty k dispozícii aj so svojim 

vozidlom komisii pre protesty.Pokiaľ tomu tak nebude, protest bude uznaný ako oprávnený. 
 

10.5. KOMISIA PRE RIEŠENIE PROTESTOV: 

10.5.1.   Riaditeľ súťaže 
10.5.2.   Hlavný technický komisár  

10.5.3.   Dvaja vyžrebovaní jazdci 
 

 
 

10.6. Protest je riešený za účasti komisie a jazdca, na ktorého bol podaný protest. 
 

10.7. Výsledok riešenia protestu  bude zverejnený na informačnej tabuli. 

 
 

10.8. Čas na podanie protestu  je do15minút po vyvesení predbežných výsledkov. 
 

10.9. Na výrok traťového komisára a časomieru nie je možné podať protest, prípadné výpočtové 

omyly sa budú riešiť bez poplatku. 

 

11. VYHODNOTENIE A ODOVZDÁVANIE CIEN : 
11.2. Vyhlasovanie výsledkov prebehne ihneď po skončení času na protesty a po oficiálnom 

vyvesení výsledkov na informačnú tabuľu. 
 

11.3. Vecnými cenami budú ocenené prvé tri posádky kategória VOĽNÝ - jazdec aj spolujazdec                        

 kategória - RSDS - len jazdec.                                                                                                                 

Absolútne tri najrýchlejšie posádky z celého dňa pretekov pre VOĽNÝ aj RSDS - len vodič. 
 

12. LOGISTICKÉ ZABEZPEČENIE : 
12.2. Počas celého dňa bude súťažiacim k dispozícii za úhradu bufet s občerstvením (s teplými aj studenými 

nápojmi). Všetky prihlásené posádky dostanú lístky na obed a nealko nápoj. 

 

13. UBYTOVANIE : 
Účastníci, ktorí chcú prísť do miesta konania v piatok, si môžu rezervovať ubytovanie v areáli 

kúpaliska Dolná Strehová. Cena 10.- € za posteľ. Mail: podnik@dolnastrehova.sk                     

na tel.: +421 47/ 4897211 pani Drozdová, heslo PRETEKY 2020 alebo OÚ +421 47/ 4897169 

        

Ďalej na AQATERMÁL  STREHOVÁ   na t.č. +421 47/4308811         Mail : info@strehová.sk 
 

 
 
RallyKlub - Dolná Strehová 20.06.2020. 

 

 

 

             Ivan Longauer:                                Adrián Murár:                         Tibor Nagy:          

mailto:podnik@dolnastrehova.sk
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