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Vykonávacie nariadenia boli schválené SAMŠ dňa 16.8.2010. 
 

Zvláštne ustanovenia sa menia a doplňajú: 
4.2      Postup prijímania prihlášok 

4.2.1 Súťažiaci, ktorý sa chce zúčastniť rally, musí v termíne do uzávierky prihlášok zaslať prihlášku na adresu: 
4.2.1.1 Mediaracing Majstrovstvá Slovenskej republiky 
Auto Klub Košice, Hroncova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika,  
e-mail: autoklub@rallye.sk;   fax: +421 55 625 6362 
4.2.1.2 Majstrovstvá Poľska 
Polski Związek Motorowy, Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa, Poľsko 
e-mail: homologacje@pzm.pl;  fax: +48 22 848 19 51 

 

4.7 Prihlasovací vklad zahrňuje priestor v servisnom parkovisku, ktorý závisí od výšky vkladu:  
4.7.1 Mediaracing Majstrovstvá Slovenskej republiky:  -  skupina F a historické vozidlá – 45 m m2 

- triedy  N1, N2, N3, A5, A6, A7 – 55 m2; 
- triedy N4, A8, Super 2000  – 65 m2; 

4.7.2 Majstrovstvá Poľska:     -  prihlasovacie vklady 1200 a 2200 PLN – 45 m2 
- prihlasovacie vklady 2900 PLN – 55 m2; 
- prihlasovacie vklady 3700 a 6000 PLN – 65 m2; 

Na základe požiadavky súťažiaceho a podľa kapacitných možností, môže organizátor poskytnúť súťažiacemu 
dodatočný priestor v servise za dodatočný poplatok (s prednosťou pre súťažiacich - právnické osoby). Poplatok za 
dodatočný priestor v servisnom parkovisku počas rally bude:  

- 5 € (20 PLN)/m2 pre súťažiacich, ktorí nie sú právnickými osobami;  
- 6 € (30 PLN)/m2 pre súťažiacich, ktorými sú právnické osoby. 

Každých 100 m2 dodatočného priestoru v servisnom parkovisku oprávňuje na vstup jedného vozidla s označením 
“Auxiliary”(100 m2 – 1 tabuľka “Auxiliary”). 

 

4.7 Identifikačná karta nebude na súťaži použitá. Posádky dostanú pri výdaji itinerárov technickú kartu, ktorú vyplnia 
a predložia pri administratívnom preberaní a potom na technickom preberaní. 

 

9.3      Špecifické a národné obmedzenie - obmedzenia rýchlostí  
Počas obhliadky trate: 
-  posádka sa musí riadiť platnými dopravnými predpismi Slovenskej republiky.  
- prejazd RS je povolený len v smere, ktorý je uvedený v itinerári okrem RS 7,10 Herľany. Porušenie tohto 

ustanovenia bude potrestané peňažným trestom 500 € za každý zistený prípad.  
- na účelových komunikáciách RS1,4 Bankov 2,15 km – 5,15 km; RS2,5 Ružín; RS8,11 Svinica 0,00 km – 8,00 km; 

RS9,12 Slanec 5,00 km – stop je povolená maximálna rýchlosť 40 km/hod. 
 

12.1.2  Interval štartu – počas súťaže bude 1 minúta, pre jazdcov s FIA prioritou 2 minúty. 
 

12.1.3  Super rally system v Majstrovstvách Poľska: Podľa PZM predpisov 2010. 
 

12.1.4  Reštart platný pre Majstrovstvá Slovenska v rally 
Ak posádka, ktorá je účastníkom MSR odstúpi v priebehu 1.dňa môže odštartovať do 2. dňa, pokiaľ organizátorovi 
písomne oznámi tento úmysel (predpisov SAMŠ čl.41.4). Súťažné vozidlá odstúpených posádok preveria technickí 
komisári a musia byť umiestnené do UP dňa 18.09.2010 v čase od 06:30 do 07:00.  

 

12.7     Retardéry  
Na tratiach RS budú 150 metrov pred stanoviskom retardérov umiestnené návestné tabule (výkričník a 150m) 
upozorňujúce na blížiaci sa retardér. Každý nesprávny prejazd oproti itineráru zaznamenajú rozhodcovia faktu, 
ktorých mená bude uvedené na OIT, o prípadnom potrestaní rozhodnú športoví komisári. 

 

Príloha 1: Činovníci pre styk s jazdcami: 

Maroš Sucháč   Marek Jaczewski  
 
 
Peter Szczeczina 
Predseda organizačného výboru 
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