
 

 

 

7. VALVOLINE START AUTÓ RALLY   
Eger, 26. – 28.3.2010 

    

 

 

 
         

   

 
 

Pokyny pre súťažiacich  
 
 
 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally 2010 štartujú budúci týždeň v maďarskom meste Eger. Keďže je 
to prvá súťaž tohoročnej sezóny a navyše sa uskutoční v zahraničí prinášame Vám niektoré dôležité 
informácie. 
 
Výdaj itinerárov 
Výdaj itinerárov sa začne v utorok, 23.03.2010 popoludní o 16:00 v priestoroch riaditeľstva súťaže v hoteli 
Eger. Hotel sa nachádza v centre mesta – bližšie umiestnenie hotela nájdete na www.rallye.sk v sekcii 
mapy. 
Pri výdaji itinerárov posádky vyplnia registračnú kartu, do ktorej je potrebné uviesť štartové čísla vozidiel 
s ktorými si prajú mať spoločný servis. ďalej je potrebné uviesť aj evidenčné číslo servisného 
a doprovodného vozidla. Tento dokument je taktiež zverejnený na www.rallye.sk v sekcii prihláška. 
 
Obhliadka trate  
Na podujatiach v Maďarsku je potrebné pri jazde po verejných komunikáciách venovať zvýšenú 
pozornosť rýchlostiam, ktoré sú pravidelne kontrolované a za ich prekročenie organizátor udeľuje vysoké 
peňažné tresty, resp. až nepripustenie na štart. 
 
Rozprava súťažiacich 
Uskutoční sa v štvrtok 25.03.2010 o 19:00 v priestoroch hotela Eger.  
 
Doklady 
- licencie:  
podujatie je súčasťou Majstrovstiev Slovenska v rally, preto na ňom platia aj národné licencie vydané 
SAMŠ. Účastníci MSR z ostatných štátov (okrem Maďarska) musia byť držiteľmi medzinárodnej licencie 
jazdca 
- povolenie štartu:  
je potrebné prukázať len účastníkmi, ktorých licencia nie je vydaná SAMŠ resp. MNASZ 
- medzinárodná zelená karta: 
všetky vozidla teamu – súťažné, servisné, doprovodné, na obhliadku musia mať platnú medzinárodnú 
zelenú kartu 
- úrazové poistenie: 
posádka má mať úrazové poistenie platné pre motoristický šport 
- zdravotné poistenie: 
vhodný je EU zdravotný preukaz poistenca 
- doklady na administratívne a technické preberanie: 
sú uvedené v zvláštnych ustanoveniach 
 
Mýtny systém v SR 
Upozorňujeme všetkých účastníkov, že od 1. januára 2010 je na území Slovenskej republiky zavedený 
mýtny systém. Bližšie informácie, včítanie mapky spoplatnených ciest nájdete na tejto stránke:  
https://www.emyto.sk/web/guesthttps://www.emyto.sk/web/guest 
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