
SLALOM RACE TUR ŇA 2018 
12.05.2018 

 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

Turňa nad Bodvou, 12.05.2018 

 

Oznámenie: 

Automobilová súťaž je zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti a je určená širokej 
verejnosti. Poskytuje možnosť preveriť si jazdecké zručnosti na uzatvorenej trati pre to určenej. 
Hlavným účelom je zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. 

 

Evidovaná súťaž: 

 „Zapísanie tohto podujatia 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 tretím osobám 
c)  Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencií SAMŠ.“ 

 

Program: 

7:00 – 8:00 administratívne preberanie 
8:00 – 8:30 pešia obhliadka trate 
8:30 – 9:00 rozprava, vyvesenie štartovnej listiny 
9:15 štart 1. vozidla 
pol hodinu po poslednom súťažiacom: vyvesenie výsledkovej listiny 

 

Organizácia: 

Názov súťaže: Slalom Race Turňa 2018 
Miesto konania: bývalé Poľnohospodárske družstvo Turňa nad Bodvou 
Organizátor: Rally-Sports (občianske združenie) 
web: www.rally-sports.sk 
email: slalomrally@gmail.com 
 



Trať: 

Počet slalomových skúšok: 4 na jednej trati 
Dĺžka jednej SS: 1,2 km 
Povrch: asfalt, šotolina 

 

Organizačný výbor: 

Riaditeľ súťaže: Gabriel Barkasz 0944 047 865 
Zástupca riaditeľa: Karin Pelegrinová 0907 898 676 
Vedúci trate: Róbert Kurej 0905 288 433 
Bezpečnosť: Róbert Béres 0904 322 297 
Časomiera: 1. košická skupina 

 

Prihlášky: 

Každý, kto sa chce prihlásiť do súťaže, musí zaslať úplne vyplnenú prihlášku na emailovú adresu 
organizátora slalomrally@gmail.com. Prihlásiť sa bude možné aj v deň súťaže, do naplnenia 
maximálneho počtu 80. 

Prihlasovací vklad s prijatím voliteľnej reklamy: 30 eur 

 

Spôsobilé vozidlá: 

a) Vozidlá upravené podľa Prílohy „J“ MŠP FIA – skupina A, N, H, E1, R, E2-SH, GT1-
GT4 

b) Vozidlá upravené podľa národných technických predpisov SAMŠ – skupina F, P, S, NH, 
DR, N/SK, A/SK, E0 

c) Sériové vozidlá a vozidlá upravené v zmysle OEV 
d) Vozidlá bez OEV 

 

Nespôsobilé vozidlá: 

a) Vozidlá v nevyhovujúcom technickom stave 
b) Vozidlá s pneumatikami s hrotmi 

 

Rozdelenie vozidiel do kategórií: 

P1 – predný náhon do 1400 ccm 
P2 – predný náhon nad 1400 ccm 



Z1 – zadný náhon do 1400 ccm 
Z2 – zadný náhon nad 1400 ccm 
S – pohon 4x4 
J – junior 
Z – ženy 

 

Spôsobilí súťažiaci: 

Zúčastniť sa môžu držitelia VP a Juniori vo veku 15-18 rokov bez VP v prítomnosti zákonného 
zástupcu na sedadle spolujazdca. Je zakázaná jazda pod vplyvom alkoholu, omamných alebo 
psychotropných látok. 

Je povolená účasť dablérov, tj. viacerých jazdcov na jednom vozidle. 

Všetci jazdci a spolujazdci musia byť počas slalomovej skúšky pripútaní bezpečnostnými pásmi 
a musia mať nasadenú motoristickú prilbu. Na zadnom okne súťažného vozidla musia mať 
prilepené štartovné číslo. 

 

Priebeh: 

Súťaž pozostáva zo štyroch meraných slalomových skúšok. Štartovať sa bude na pokyn štartéra. 
Vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP. Víťazom sa stáva jazdec s najnižším súčtom času vo 
všetkých troch jazdách. 

 

Signalizácia vlajkami: 

Počas priebehu súťaže bude v prípade možného nebezpečenstva použitá signalizácia červenými 
vlajkami, čo znamená, že trať je neprejazdná a jazdec musí okamžite zastaviť a počkať na ďalšie 
inštrukcie. 

 

Opakovaná jazda: 

Ak je SS prerušená, zastavený súťažiaci, ktorý toto prerušenie nespôsobil, má právo svoju jazdu 
opakovať. 

 
Tresty: 

Porušenie retardéra:    +3 sekundy 
Úmyselné vynechanie bránky:  diskvalifikácia 
Nezastavenie pri tabuli STOP: diskvalifikácia 



 

Poučenie: 

Každý účastník štartuje na súťaži na vlastné nebezpečenstvo a náklady. Súťaž nie je poistená na 
škody spôsobené tretím osobám.  

          

 

 

Riaditeľ súťaže 
Gabriel Barkasz 


