
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KÜLÖNLEGES 

RENDELKEZÉS 

RALLY SHOW DOLNA STREHOVÁ 

2022 



 

A gyorsasági autóversenyt a 2022-es évre érvényes RSDS szabályzat szerint 

szervezik meg, és a Dolná Strehová, Závada, Luboriečka, Slovnaft a.s. és Agrodruţstvo 

Senné önkormányzatok és cégek képviselőinek megértésének és jó szándékának 

köszönhetően kerül megrendezésre. 

A verseny a Rally Show Dolná Strehová 2022 sorozat része.A verseny központja a Dolná 

Strehová településen található repülőtér területe. 

 

Menetrend : 

 
Az interneten keresztül történő jelentkezések fogadása 1 hónappal az egyes fordulók szervezése 

előtt kezdődik 

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

Minden benevezett versenyzőnek legalább négy futamot kell teljesítenie, különben nem 

kerül be a 2022-es RALLY SHOW D.S. összesített értékelésébe. 

 
Az online nevezési határidő a verseny előtt három nappal 24.00 óráig tart - micars@azet.sk. 

A jelentkezések elfogadása a helyszínen (adminisztrációs terület - repülőtér), azaz 30,- €. 
 

A verseny mindig szombaton van : 07:00-tól 18:30-ig. 

 

A verseny autók legénysége köteles ellenőrizni a pályát a repülőtéren és a 

szomszédos útakat is. 

 
A versenyzők gyalogosan, versenyautók használata nélkül járják be a pályát ! 

 
A VERSENY NAPJA : 

 
09:30      A pálya zárása 

09:45      Kötelező értékezés a versenyzők számára 

 

10:00 start - RSDS                   1 kör 

11:30 start - RSDS                   2 kör 

13:00 start - RSDS                    3 kör 

14:30 start - RSDS                   4 kör 
 

16:30     Az elért eredmények kifüggesztése és óvások ideje 

17:00     Eredményhirdetés / ha nincs óvás / 

START - az egyes körök a pálya helyzetétől és az RSDS versenyzők menetétől függően változnak! 

 
A versenyző csapatok maximális létszáma 100 fő. 
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1. SZERVEZET 

Meghatározás 

A verseny neve: RALLY SHOW DOLNÁ STREHOVÁ 
 

Szervező: Dolná Strehová Rally Klub és Dolná Strehová önkormányzata. 

1.2 Versenyigazgatóság 
Versenyigazgató: Adrián Murár 0907848373  
Tiszteletbeli igazgató:  Ing. Ľuboslav Dobrocký  

 

 
Titkárság: Renáta Krištofová 

Klubelnök : Ivan Longauer  0907886319 

Rendezvény koordinátor:   Tibor Nagy       0903525907 

Kapcsolattartási cím SK esetében: Milan Macík 0903560003 - mail: micars@azet.sk 

Kapcsolattartási cím HU esetében: Nikolas Nagy +421951 13329 -mail 

:niko@nikolasnagy.sk. 
 

1.3 VERSENY LEÍRÁSA 
Módosított és nem módosított túraautók nemzetközi versenye retarderrel és időmérővel. 

Körök száma 3 - 4 : kb. 2 km 

Körök teljes hossza : kb. 8 km 

A verseny teljes hossza : kb. 10 km 
Felület típusa : 100% aszfalt 

 

1.4 A nyílt területen maximális sebességhatára 20 km/h !!! 

 
2. JÁRMŰVEK 

Az egyes versenykategóriák besorolása motorteljesítmény szerint az 
RSDS-nél : 

 
A1 1400 köbcentiméterig S1 - / széria / 1900 köbcentiméterig 

A2 1600 köbcentiméterig S2 - / sorozat / több mint 1900 ccm 

A3 2000 köbcentiméterig érvényes műszaki engedéllyel rendelkező  

A4 2000 cm3 felett                               gépkocsik !                                            

AZ 20000 ccm-ig ( hátsó hajtás )  megengedett: sportülések, sportkormány  

AŽ nők                                                                 többpontos övek, alváz, 

AJ juniorok ( min. 3 legénység )                      sportgumik, motorbeömlő   
   kötelező: eredeti felszerelés-ablakok, stb... 
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2.1 IDŐ 

A 2022-es sorozat hat futamból áll, ahol 3-4 kör külön-külön lesz mérve. 

Az egyik legrosszabb kört törlik, és a fennmaradó időket összeadják. 

 

Minden RSDS legénységének - bukókeret AJÁNLOTT !!! 

Legalább egy tűzoltó készülék használata ajánlott! 

 
 

A DÍZEL- ÉS TURBÓFELTÖLTŐS JÁRMŰVEK OSZTÁLYOZÁSA 

2.2- A dízelmotorral felszerelt járművet egy kategóriával a névleges teherbírása alá kell besorolni. 

- A turbófeltöltős dízelmotorral felszerelt járművet a névleges hengerűrtartalom alapján a megfelelő 

kategóriába sorolják, mintha nem turbófeltöltős benzinmotorral lenne felszerelve. 

-A turbófeltöltős benzinmotorral rendelkező járműveket úgy kell besorolni, hogy a névleges 

hengerűrtartalmat megszorozzuk 1,7-tel. 

GUMIK : az Ön választása szerint 

2.3- Tilos a gumiabroncsokat bármilyen módon felmelegíteni a rajt előtt és a 
verseny alatt. 

 
3. ADMINISZTRÁCIÓ 

 
3.1. Online bejelentkezés e-mailben: micars@azet.sk 

3.2. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ : 

Regisztrálni a verseny napján és személyesen az adminisztratív és technikai átvételen lehet.  

- (ha lesznek szabad kapacitások) - de a regisztrációs letét 5 €-val magasabb, azaz 35 € ! 
 

3.3. MEGJELENTKEZÉS DEPOZIT - RSDS - kiegyensúlyozott megállapodás szerint a reggel 

09:00 óráig lesz 30 €  

Depozit 30.- € kell átutalni a számlaszámra - SK 1002000000003648276855 a jelszó 

alatt,,, RSDS 2022" 

A versenyen RALLY SHOW D. Strehová 2022 engedélyezett dabler legénység - 

járművenként legfeljebb egy személyzetet. 

3.4. Minden versenyző csak egy autót nevezhet osztályonként a motor méretének megfelelően. Azoknak 
a regisztrált járművezetőknek, akik bármilyen okból nem tudnak részt venni a rendezvényen, legkésőbb 

három nappal a rendezvény előtt 20:00 óráig értesíteniük kell a szervezőt. a 0903560003 - 

+421951133294 -as telefonszámon - vagy a micars@azet.sk e-mail címen, hogy helyet biztosítsunk 
más csapatoknak. 

4. Átvetel 
4.1 - Aki részt kíván venni a versenyen, annak mind az adminisztratív, mind a technikai vizsgán át kell mennie. 

Elfogadás. 

4.2 - A versenyzők az adminisztratív átvételen bemutatják az Személyi ig,, hajtási eng.,  és autó 

papírjait  S1 és S2 kategóriában, aláírják a jelentkezési lapot, majd át kell menniük a 

pályaellenőrzésen ! 

A versenyigazgatónak jogában áll kizárni a versenyből azt a járművet, amely rossz műszaki állapota miatt 

nem alkalmas a versenyzésre, pl. olajszivárgás, túlzott korrózió, csapjáték stb. esetén. A versenyigazgató 

dönthet a 2022-es RSDS során a helyszínen felmerülő vitás kérdésekben. 
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A versenyen 18 éven aluliak csak szüleikkel vehetnek részt, a szülő távollétében 18. 

életévét betöltött, Jogosítvánnyval /B csoport /rendelkező törvényes gyám is lehet. 

Közjegyző által hitelesített meghatalmazást kell benyújtani 

 

   Juniorok - 15 éven felüliek szülővel vagy törvényes gyámjukkal indulhatnak a 

versenyen.  

   Juniorok - 15 éven aluliak szülővel vagy törvényes gyámjukkal indulhatnak a versenyen  

de csak mint    előfutár! 

 

Ezek a csapatok csak max. 1600 köbcm motorteljesítményig vezethetik a járművet.  

Utas lehet 18 éven aluli személy is, de nem lehet 15 évnél fiatalabb és 

A rendezvényen csak akkor vehet részt, ha a sofőr a szülője vagy törvényes gyámja! 
 
 

5. JOGI FELELŐSSÉG: 

5.1 A szervező nem vállal felelősséget a rendezvényen való részvétellel kapcsolatos veszteségekért, 

károkért vagy egyéb sérülésekért. 

 
5.2 Minden RSDS versenyző saját felelősségére és kockázatára vesz részt a rendezvényen, ahol 
az egészségében és vagyonában keletkezett károkért felelősséggel tartozik ! 

5.3 A versenyt nem egy kereskedelmi biztosítótársaság biztosítja - ezért az RSDS nem 
garantálja a versenyzők biztosítását a fent említett szerződés alapján harmadik személyeknek 
okozott károkra. 

A biztonságos vezetés érdekében : 

Kötelező overall és zárt cipő. 

6. RAJTSZÁMOK 
A rajtszámokat a verseny napján a RENDEZŐ adja meg a legénységeknek az osztályoknak megfelelően: 

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

A 2021-ben még nem kapott rajtszámokat a következő versenyen a beérkezés sorrendjében - / 2 x - fólia, szín, 

rajtszám = 5 euro / 

 

6.1. Minden versenyzőnek, akit kizárással büntetnek, az RS-pályán tartózkodása alatt 
minden ablakot zárva kell tartania, és biztonsági övet kell viselnie. 

6.2. Minden versenyző és segédpilóta köteles a 725/2004Z számú törvény rendelkezéseinek 

megfelelő védősisakot vagy motorsportra jóváhagyott sisakot viselni a mért szakasz (RS) pályáján 

való közlekedés során. 

Az overall, a zárt cipő és a kesztyű kötelező. 

• Minden egyes RS indítása szilárd, az autó nyugalomban van, a motor pedig jár. 

• A rajt a fotocellán keresztül történik a rajtbiztos utasításai szerint. 

• A versenyzők közötti időintervallumot a rajtnál a szervező határozza meg. 

 

• Abban az esetben, ha egy versenyző az RS alatt utólér egy lassabb versenyzőt a pályán, ez utóbbi a 

FAIR PLAY szellemében 

lehetővé teszi az előzést, még a következő lassító retarder előtt ! 

• Az RS célállomást CIEL táblával jelölik. A célvonal átlépése után a versenyző köteles azonnal lelassítani. 

és álljon meg a STOP táblánál. 



 

SZERVIZ- ÉS SZOLGÁLATI PARKOLÓ - (ZÓNA) 

 
A repülőtér közelében, Dolna Strehova városában található egy szervizparkoló. 

• A szervizparkolóban tilos olyan javításokat végezni, amelyeknél fennáll a kőolajtermékek kibocsátásának 

kockázata. 

• Minden versenyző köteles : a saját és a kísérő járművét vízálló fóliával biztosítani a 

kőolajtermékek szivárgása ellen, mivel a versenyjárművek parkolása a repülőtér melletti 

réten történik. Ezt a Dolna Strehova-i önkormányzat környezetvédelmi bizottsága 

fogja ellenőrizni. 

 

• A védőfóliát a jármű átvételekor lehet megvásárolni. 

 

• A szervizparkolóban tilos az ésszerűtlen vezetés és a túlzott zajkeltés, a maximális 

sebességkorlátozás ezen a területen 5 km/h. 

• A szervizelés az egész pályán tilos !!! 

 

• A szervizparkolóban lévő parkolóhelyek hiánya miatt minden egyes parkolóhelyre jut egy 

parkolóhely. 
 csak egy kísérő járművel lehet behajtani és parkolni a versenyjárművel ! 

/ ahol a parkolást az adott napon a versenyen résztvevő csapatok számától függően alakítják 

ki / 

 

9. ÓVÁSOK 
• Az óvást a megadott határidőn belül, írásban (olvasható kézírással, az óvás tárgyának 

részletes magyarázatával) kell benyújtani a versenyigazgatóhoz, 50 € díjjal együtt. 

• Ha az óvásnak helyt adnak, a díjat visszatérítik az óvást benyújtónak. Ha az óvásnak nem adnak 

helyt, a díjat a szervező javára elvész. 

• Annak a versenyzőnek, aki ellen az óvást benyújtották, az óvási időszak alatt járművével együtt 

az óvási bizottság rendelkezésére kell állnia. Ha nem, az óvást nem fogadják el érvényesnek. 

• A TILTAKOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG: 

 
9.1 Versenyigazgató 
9.2 Az a versenyző, aki ellen az óvást benyújtották 

9.3 Két kisorsolt versenyző és tiltakozók  

Az óvás eredményét a hirdetőtáblán közzéteszik. 

9.4 Az óvás benyújtásának határideje az ideiglenes eredmények kihirdetését követő 15 perc. 

9.5 A pályabíró és az időmérő ítélete ellen nem lehet óvást benyújtani, az esetleges 

számítási hibákat díjmentesen orvosolják. 

 

10. ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG: 
A tárgybeli díjakat és pénzbeli díjakat – a versenyzők számától függően – kategóriánként az első 

három legénység kapja. A nap abszolút három leggyorsabb legénységét tárgybeli díjazásban 

részesítjük. 

Az eredmények kihirdetésre közvetlenül az óvási idő lejárta után történik, valamint az eredmények 

a rajtterületen lévő hivatalos információs táblára lesznek kifüggesztve. 



Pontozás: 

 
A csapatok helyezéseinek pontozása a Rally Show Dolná Strehová sorozat egyes versenyein 2022-ben. 

 

A csapatok (versenyzőnév szerint) az osztályban a versenyen szerzett pontokat az alábbiak szerint kapják 

meg: 

1. helyezés - 20 pont 

2. helyezés - 15 pont 

3. helyezés - 11 pont 

4. helyezés - 8 pont 

5. helyezés - 6 pont 

6. helyezés - 5 pont 

7. helyezés - 4 pont 

8. helyezés - 3 pont 

9. helyezés - 2 pont 

10. helyezés - 1 pont 

 
Az abszolút értékelésben szereplő csapatok (versenyzőnként) a versenyen szerzett pontokat a 

következőképpen kapják meg: 

1. helyezés - 30 pont, 

2. hely - 25, pont 

3. hely - 21, pont 

4. hely - 19, pont 

5. hely - 17, pont 

6. hely - 15, pont 

 

Ezután minden helyezés egy ponttal kevesebb, egészen a 20. helyezésig, amely 1 pontot kap. 

Döntetlen esetén a győztes a sorozatban dől el: 

 

- nagyobb számú győzelem. 

- több jobb helyezést értek el azokban az egyéni versenyszámokban, amelyekben mindketten részt vettek. 

 

11. LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS 

 
               - Egész nap térítés ellenében büfé áll a versenyzők rendelkezésére - (hideg-meleg pulttal,   

alkoholos és alkoholmentes italokkal) 

 

 

12. SZÁLLÁSHELY 

 
Azok a résztvevők, akik pénteken szeretnének a helyszínre jönni, a Dolná Strehovai uszoda 

területén foglalhatnak szállást. mail: podnik@dolnastrehova.sk tel .: +421 47/4897211 Drozdová  

asszony - jelszó PRETEKY. / májustól szeptember végéig / 

 

AQATERMÁL STREHOVÁ mellett a  +421 47/4308811 telefonszámon, vagy E-mail: 

info@strehová.sk 

 

RallyKlub - Dolná Strehová 01.04. 2022 

 
 

Murár Adrián:    Ivan Longater :                                         Nagy  Tibor: 
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