
                              
 
 

                                
 

 

 

 

                                                            
 

 

 

ZVLÁŠTNE 

USTANOVENIE 

PRE 

 RALLY SHOW DOLNÁ STREHOVÁ 

2022 
 

 



 
 

Rýchlostná  automobilová  súťaž je usporiadaná v súlade s predpismi pre RSDS 

platnými pre rok 2022. Koná sa vďaka pochopeniu a dobrej vôly predstaviteľov obcí 

a spločností: Dolná Strehová,  Závada, Luboriečka,  Slovnaft a.s. a Agrodruţstvo Senné 

 
Súťaž je zaradená do seriálu Rally Show Dolná Strehová 2022.Centrum súťaţe je priestor letiska 

v katastry obce Dolná Strehová. 

 

Časový harmonogram :  

                                                                                                                                  
Začiatok prijímania prihlášok cez internet je vţdy 1 mesiac  pred usporiasaním jednotlivých kôl  

                                                                                                                                                            

21.05. 2022,       04.06..2022,        13.08.2022,        17.09.2022,       15.10.2022,      26.12.2022  

 

 Kaţdý prihlásený jazdec musí absolvovať minimálne štyri preteky, inak nebude zaradený 

 do celkového hodnotenia v seriály RALLY SHOW D.S. v roku 2022 

  
Uzávierka prihlášok cez internet je tri dni pred pretekom do 24.00 hod.   - micars@azet.sk 

Prijímanie prihlášok po dohode v mieste konania (priestor administrácie -letisko)  t.j. 30.- € 
 

Pretek je vždy v SOBOTU : Od 07:00 do  18:30 

 

Posádky všetkých súťažných áut sú povinné  absolvovať obhliadku trate na 

letisku a priľahlej komunikáci.  

   
                         

Obhliadku trate budú jazdci absolvovať na pešo, bez použitia  súťažiacich áut ! 
 
  DEŇ PRETEKU : 
 

09:30        uzatvorenie trate                                                                                                                                            

09:45        povinná rozprava pre jazdcov 

 

  10:00       štart - RSDS                 do 1 kola 
   
  11:30       štart - RSDS                 do 2 kola 
   
  13:00       štart - RSDS                do 3 Kola 
 
  14:30       štart - RSDS                do 4 Kola  
 
  16:30       vyvesenie výsledkov a čas na protesty 
 
  17:00       vyhlásenie výsledkov  / ak nebudú protesty /    
                                                                                                                                         
ŠTART -  jednotlivých kôl sa bude meniť podľa situácie na trati a prejazdov jazdcov RSDS ! 
 
 
                          Maximálny počet súťaţných posádok  je 100. 

 
 

 
 



 

1. ORGANIZÁCIA 
 

Definícia 

Názovsúťaže: RALLY SHOW  DOLNÁ STREHOVÁ  
 

Organizátor:  Rally Klub Dolná Strehová a obec  Dolná Strehová 
 

1.2 Riaditeľstvo súťaţe 

Riaditeľ súťaže:              Adrián Murár    0907848  373 

Čestnéria diteľstvo:      Ing. Ľuboslav  Dobrocký  

   

   

Sekretariát:                         Renáta Krištofová 

Predseda klubu :                 Ivan Longauer  0907 886319 

Koordinátor podujatia:       Tibor Nagy       0903 525907  

Kontaktná adresa pre SK :  Milan Macík    0903 560003 -  mail: micars@azet.sk 

Kontaktná adresa pre HU : Nikolas Nagy  0951 133294   - mail :niko@nikolasnagy.sk 

 

   1.3  POPIS SÚŤAŢPE 

     Medzinárodná súťaž upravených a neupravených cestovných automobylov s retardérmi a meraným časom. 

Počet  kôl  3 - 4           :    cca 2 km 

Celková dĺžka kôl       :    cca  8 km 

Celková dĺžka súťaže           :    cca 10 km 
Typ povrchu                :   100%  asfalt 

 

1.4 Maximálna povolená rýchlosť pri prejazdoch na volnej ploche   je  20 km/h !!! 

 

2. VOZIDLÁ 
 

Zaradenie jednotlivých  súťažných  tried  podľa  objemu  motora na RSDS : 

 

A1 do   1400 ccm                             S1 - / sériové /        do   1900 ccm 

A2 do   1600 ccm                             S2 - / sériové /     nad   1900 ccm 

A3 do   2000 ccm                             autá s platným technickým preukazom !  

A4 nad 2000 ccm                             povolené: športové sedačky, šport. volant  

AZ do  1600 ccm ( zadný náhon )                  viac bodové  pásy, podvozok, 

AŢ       ženy                                                    šport. pneumatiky, sanie motora 

AJ        juniori ( min. 3 posádky )   povinné : originál výbava- okná, tap. atď...  
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  2.1  ČASOMIERA                                                                                                  

 Seriál v r.2022 sa skladá zo šiestich pretekov, kde budú samostatne merané 3 až 4 kolá.                                                         
                Jedno najhoršie kolo sa škrtá a zvyšné časy budú zrátané. 
 

      Všetky Posádky jazdiace seriál RSDS - rám DOPORUČENÝ !!! 

            Doporučujeme aspoň jeden hasiaci prístroj! 

                                                                                                                                                                                                                
 
     ZARADENIE VOZIDIEL S MOTOROM  DIESEL A S TURBOM 

2.2-  Vozidlo s motorom diesel bude zaradené o kategóriu  nižšie ako je jeho menovitý objem. 

   - Vozidlo s motorom diesel s preplňovaním (turbom) bude zaradené do príslušn j kategórie podľa 

menovitého objemu, akokeby bolo vybavené nepreplňovaným benzínovým motorom. 

    -Vozidlá s benzínovým motorom preplňované turbom budú zaradené tak, že jeho menovitý objem sa 

vynásobí  koeficientom 1,7. 
 

  PNEUMATIKY : podľa výberu 

  2.3-  Je zakázané  akékoľvek  nahrievanie  pneumatík  pred  štartom a počas preteku. 
 
 

3. ADMINISTRÁCIA 

 
3.1. Internetové  prihlasovanie  cez  e-mailovúa dresu:  micars@azet.sk 
 

3.2. UZÁVIERKA  PRIHLÁŠOK : 
Je možné prihlásiť sa v deň  konania  preteku  i osobne pri administratívnom a technickom preberaní 

- (ak budú volné kapacity) -  avšak   za prihlasovací  vklad  vyšší o 5 €  t.j. na 35 € !   
                                                      
 3.3.  PRIHLASOVACÍ  VKLAD – RSDS – vyrovnaný po dohode ráno  do 09: 00 hod  bude  30 € 
 
  Vklad 30.- € vloţiť na č.ú. – SK 1002000000003648276855 pod  heslom,, RSDS  2022“ 

 

V súťaţi  RALLY SHOW  D. Strehová 2022 sú povolené  dablérske  posádky -                                                                                  

max. jedna dablérska  posádka  na jedno vozidlo. 
 
 

3.4. Každý  jazdec sa na podujatie môže prihlásiť len s jedným vozidlom do triedy podľa objemu motora. 

Prihlásený jazdec, ktorý sa podujatia  nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť, je povinný to nahlásiť 

organizátorovi najnedkôr  tri dni pred pretekom do 20:00hod. telefonicky 0903/560003  - alebo 

milom micars@azet.sk aby sa mohol poskytnúť priestor ďalším  posádkam. 

 
4.   PREBERANIE 
4.1 - Každý, kto sa chce zúčastniť súťaže, musí absolvovať administratívne aj technic.  preberanie. 
4.2 - Jazdci pri administratívnom preberaní predloţia OP, VP a TP pre S1 a S2,  podpíšu prihlášku 

a potom musia absolvovať obhliadku trate ! 

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

absolvovať, napr.vprípade úniku oleja, nadmernej korózie, vôlečapov a pod. Riaditeľ pretekov môže 

rozhodovať o sporných otázkach ktoré vznikly na mieste konania počas pretekov RSDS v r.2022  
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Osoby mladšie  ako 18 rokov sa môţu  zúčastniť súťaţe  s vlastným rodičom,                                                                                                                        

v prípade  neprítomnosti  rodiča môţe byť aj zákonný zástupca, ktorý je starší ako        

18 rokov a je drţiteľom V.O. skupiny B ten predloţí  splnomocnenie overené  notárom.  

 

 Juniori  -  nad 15 rokov sa môţu zúčastniť preteku s rodičom alebo zák. zást. 

Juniori   -  mladší ako 15 rokov s rodičom alebo zák. zást. len ako predjazdec ! 

                                                                                                                                        

Tieto posádky  môžu jazdiť len s vozidlom do objemu  motora  max. 1600ccm.  
 

Spolujazdec môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov, nie však mladšia jako 15 rokov a  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.  PRÁVNA  ZODPOVEDNOSŤ: 

5.1 Organizátor nezodpovedá za straty, škody alebo iné újmy súvisiace s účasťou na podujatí. 
                                                                                                                                                                         
5.2 Každý pretekár  RDSS  sa zúčastňuje podujatia na svoju vlastnú zodpovednosť a nebezpečie               
kde zodpovedá za škody na svojom zdraví a majetku ! 

 
5.3 Súťaţ nie je poistená v komerčnej poisťovni – teda negarantuje súťažiacim  RSDS  poistenie 
voči škodám spôsobeným tretím osobám v zmysle uvedenej zmluvy. 

 
      Z dôvodu bezpečnej jazdy : 
 
      Povinné  kombinézy  a uzatvorená  obuv. 
 

6.  ŠTARTOVNÉ ČÍSLA 
Štartovné čísla zabezpečí posádkam USPORIADATEĽ v deň preteku  podľa tried :                                                                                 

A1  =  1--,     A2  =  2--,      A3  =  3--,    A4  =  4-- ,   A5  =  5--,  AŢ  =  6--  S1 = 1-- , S2 = 2-- ,                                                                                                                           

Štartovné čísla pre posádky, ktoré ich nemali pridlené v  r. 2021,  ich dostnú  pridelené dodatočne pri ďalších 

pretekoch v poradí ako budú  prichádzať -  /  2 x - fólia, farba, číslo  = 5 euro /  
 

6.1. Všetci pretekári pod trestom vylúčenia musia mať počas jazdy na trati RS zatvorené 
všetky okná, a musia byť pripútaný bezpečnostnými pásmi. 

 

6.2. Všetci.pretekári aj spolujazdci počas jazdy na trati meraného úseku (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. 
 

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

 Štartovať sa bude cez  fotobunku  na pokyn  štartovacieho komisára. 
 

 Časový intervll medzi jazdcami na štarte bude upravený usporiadteľom. 

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

umožní predbehnutie, ešte pred nasledovným spomaľovacím  retardérom ! 
 

 Cieľ RS bude označený tabuľou CIEĽ. Po prejdení cieľom je súťažiaci povinný okamţite spomaliť 

a zastaviť  pri tabuli STOP. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     
SERVIS A SERVISNÉ PARKOVISKO - (ZÓNA) 
 

       K súťaži je zriadené servisné parkovisko v priestore pri letisku v Dolnej Strehovej. 
 

 Na servisnom parkovisku je zakázané robiť také opravy, priktorých je riziko úniku ropných produktov. 
 

 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 ţivotného prostredia pri obecnom 

zastupiteľstve v Dolnej Strehovej. 

 

 Ochrannú fóliu bude možné zakúpiť pri preberaní vozidla. 

 

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

maximálnarýchlosť jazdy v tomto priestore je 5 km/hod. 
 

 Na celej trati je zakázaný servis !!! 

 

 Z dôvodo nedostatku parkovacích  miest v servisnom parkovisku , bude ku kaţdému 

súťaţnému vozidlu povolený vjazd a parkovanie len jednému doprovodnému vozidlu !  

/ kaţdé parkovanie bude upravané podľa mnoţstva posádok na pretek v daný deň / 
 
 

9.  PROTESTY 
 Protes t musí byť podaný v stanovenom čase na  a v písomnej forme (čitateľný rukopis 

s podrobným vysvetlením predmetu protestu) do rúk riaditeľa súťaže s poplatkom  50 € 
 

 V prípade uznania protestu  bude poplatok vrátený protestujúcemu. Pokiaľ nebude protest uznaný, 

poplatok prepadá v prospech usporiadateľa. 
 

 Súťažiaci, na ktorého bol protestpodaný, musí byť počas času na protesty k dispozícii aj so svojim 

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

 KOMISIA PRE RIEŠENIE PROTESTOV: 

 
9.1     Riaditeľsúťaže 
9.2     Súťažiaci na ktorého bol protest podaný 

9.3     Vyžrebovaní dvaja jazdci a protestujúci 
 

          Výsledok riešenia protestu bude zverejnený na informačnej tabuli.                                                           

9.4     Čas na podanie protestu je do 15 minút po vyvesení predbežných výsledkov. 
 

 9.5      Na výrok traťového komisára a časomieru nie je moţné podať protest, prípadné    

výpočtové omyly sa budú riešiť bez poplatku. 

 

10. VYHODNOTENIE A ODOVZDÁVANIE CIEN:  
Vecnými cenami a finančnou cenou - podľa počtu pretekárov, budú ocenené prvé tri posádky v každej  
kategórii.  Absolútne tri najrýchlejšie posádky z celého dňa budú odmenené vecnými cenami. 

 

Vyhlasovanie výsledkov prebehne ihneď po skončení času na protesty, a po oficiálnom vyvesení   výsledkov na 
oficiálnu informačnú tabuľu v priestore štaru. 

 
 

 



                                                                                                                                                                   

Bodovanie:  

 
Bodovanie posádok  za umiestnenie  na jednotlivých  podujatiach  seriálu  Rally Show Dolná Strehová r.2022  
 

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  

  6. miesto - 5 bodov  

  7. bodov -  4 body  

  8. bodov -  3 body  

  9. miesto -  2 body                                                                                                                                                                 

10. miesto -  1 bod  

 

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,  

 

Potom  každé ďalšie  miesto o jeden bod  menej, až po 20. miesto ktoré bude ocenené 1 bodom.  

V prípade  rovnosti  bodov  o víťazovi  rozhodne v rámci seriálu : 

  

- vyšší  počet  víťazstiev.  

- vyšší počet lepších umiestnení na jednotlivých podujatiach, kde sa obaja zúčastnili.                                                                                                                                                                                     

 

  11.    LOGISTICKÉ ZABEZPEČENIE 

 
 Počas celého dňa bude  súťažiacim k dispozícii za úhradu bufet s občerstvením -                                                       

(s teplým aj studeným pultom a s  alko a nealo nápojmi)     

 

   12.   UBYTOVANIE 

 
Účastníci, ktorí chcú prísť do miesta konania v piatok, si môţu rezervovať ubytovanie v areáli 

kúpaliska Dolná Strehová. mail: podnik@dolnastrehova.sk  na tel.: +421 47/ 4897211               

pani Drozdová - heslo PRETEKY.  / od mája do konca septembra / 
 

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

 
RallyKlub - Dolná Strehová 01.04. 2022 

 

 

             Adrián Murár:                          Ivan Longater :                                Tibor Nagy:                               
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