Zvláštne
ustanovenia
SLALOM RACE
SELEŠKA - letisko
12.1.2019

Organizátor: BG Autosport

SLALOM RACE SELEŠKA

12.1.2019
Automobilová súťaž je zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti a je určená
širokej verejnosti. Preteky sa organizujú na základe nasledovných ustanovení:

ČASOVÝ HARMONOGRAM (zmena programu vyhradená)
26.12. 2018

Začiatok prijímania prihlášok cez internet

09.01. 2019

Ukončenie elektronického prihlasovania

12.01. 2019

7:00 – 9:00

Prihlasovanie na mieste

12.01. 2019

7:00 – 9:00

Administratívne a technické preberanie

12.01. 2019

8:00 – 9:00

Obhliadka trate

12.01. 2019

9:15

Rozprava

12.01. 2019

9:30

Predpokladaný štart ( čas je orientačný)

12.11. 2019

16:00

Odovzdávanie cien (čas je orientačný)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Organizátor:

BG Autosport

Riaditeľ súťaže:

Gabriel Barkász

0944 047 865

Vedúci trate:

Róbert Béres ml.

0904 322 297

Hlavný časomerač:

Miroslav Dzuriš, 1. Košická skupina

Technický komisár:

Róbert Béres st.

Tajomník súťaže:

Veronika Krivdová

ORGANIZÁCIA
Názov súťaže:

Slalom race Seleška

Miesto konania:

poľné letisko Čečejovce – Seleška (GPS 48.617592, 21.081993)

Dĺžka trate:

2,6 km (celkovo 7,8km)

Povrch trate:

80% asfalt, 20% šotolina

Počet RS:

3x 2

Internet:

www.bgautosport.webnode.sk

E-mail:

bgautosport@gmail.com
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EVIDOVANÉ PODUJATIE SAMŠ
Súťaž je zaradená do zoznamu evidovaných podujatí SAMŠ, z čoho vyplýva:
1. SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové súťaženie
na podujatí
2. Podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám tretím osobám
3. Podujatia sa môžu zúčastniť aj držitelia licencií SAMŠ, bez postihu zo strany SAMŠ

KATEGÓRIE
P1

predný náhon do 1400 cm3

P2

predný náhon nad 1400 cm3

Z1

zadný náhon do 1400 cm3

Z2

zadný náhon nad 1400 cm3

S1

4x4

J

junior

Ž

žena

H

maďarský pretekár

SPÔSOBILÉ VOZIDLÁ
1. Sériové vozidlá a vozidlá upravené v zmysle OEV
2. Vozidlá bez OEV
3. Vozidlá upravené podľa Prílohy „J“ MŠP FIA – skupina A, N, H, E1, R, E2-SH, GT1GT4
4. Vozidlá upravené podľa národných technických predpisov SAMŠ – skupina F, P, S, NH,
DR, N/SK, A/SK, E0

NESPÔSOBILÉ VOZIDLÁ
1. Vozidlá s nevyhovujúcim technickým stavom
2. Vozidlá, ktoré majú pneumatiky s hrotmi

PRIHLASOVACÍ VKLAD
Posádky, ktoré sa prihlásia elektronicky do ukončenia prihlasovania cez internet (streda,
9.1.2019) je prihlasovací vklad s prijatím voliteľnej reklamy 30€. Prihlásiť sa je možné aj v deň
súťaže, avšak prihlasovací vklad sa zvyšuje na 45€.
Vyplnené prihlášky posielajte na e-mail: bgautosport@gmail.com
Počet súťažiacich je limitovaný počtom 70.
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ŠTARTOVNÉ ČISLO
Štartovné čísla je potrebné umiestniť na obidve zadné okná vozidla. Ak s daným vozidlom
štartuje viacero posádok, štartovné číslo, ktoré nie je aktuálne treba prelepiť.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
Súťažiaci
Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom platného
vodičského oprávnenia a juniori, ktorí sa včas prihlásia na preteky, na administratívnom
preberaní odovzdajú vyplnenú prihlášku a svojim podpisom súhlasia s podmienkami súťaže,
uhradia štartovné a predložia všetky potrebné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz,
v prípade juniorov ak nie je prítomný zákonný zástupca je potrebné splnomocnenie overené
notárom).

Junior
Súťaže sa môže zúčastniť aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov pod podmienkou, že je
prítomný aj jeho zákonný zástupca, ktorý za neho zodpovedá. Spolujazdcom v triede junior
musí byť zákonný zástupca. V prípade, ak zákonný zástupca nie je osobne prítomný,
spolujazdcom môže byť aj iná plnoletá osoba, ktorá pri administratívnom preberaní predloží
notárom overené splnomocnenie, na základe ktorého preberá všetku zodpovednosť za
juniora. Ďalej je potrebné, aby sa súťažiaci včas prihlásili na preteky, na administratívnom
preberaní odovzdali vyplnenú prihlášku a svojim podpisom (popr. podpis zákonného
zástupcu) súhlasia s podmienkami súťaže, uhradia štartovné a predložia všetky potrebné
doklady.

Spolujazdec
Spolujazdec musí mať viac ako 18 rokov. Ak má daná osoba 15 – 18 rokov, spolujazdcom
môže byť len so súhlasom zákonného zástupcu. V triede junior je spolujazdec povinný,
ktorým musí byť zákonný zástupca. V ostatných triedach spolujazdec nie je povinný.
!Ak je spolujazdec uvedený v prihláške, musí byť vo vozidle počas všetkých RS!

Súťažiaci nesmie byť pod vplyvom alkoholu, omamných
alebo iných psychotropných látok!!

Dablér
Je povolené štartovať viacerým posádkam na jednom vozidle, čo však treba zapísať do
prihlášky. Poradie štartu týchto posádok sa určí vopred na základe predbežného zoznamu
prihlásených resp. po dohode na rozprave.
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PRIEBEH
Súťaž sa koná na základe vopred stanovených pravidiel. Organizátor po dohode so súťažnými
posádkami môže zmeniť počet súťažných jázd. Propozície môžu byť v rozprave doplnené,
spresnené alebo zmenené.

Obhliadka trate
Obhliadku trate je možné absolvovať pešo v deň súťaže 12.01.2019 od 8:00 do 9:00hod.

Spôsob štartu vozidiel
Štartuje sa podľa štartovnej listiny, ktorá bude zverejnená ráno v deň súťaže. Štartovná
listina bude vytvorená podľa štartovných čísel a kategórií. Interval štartu určí organizátor.
Štartuje sa na pokyn štartéra.

ĎALŠIE ORGANIZAČNÉ POKYNY:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Každý súťažiaci musí byť počas rýchlostných skúšok povinne pripútaný
bezpečnostnými pásmi a musí mať nasadenú ochrannú prilbu.
Odporúča sa mať v pretekárskom aute bezpečnostný rám.
Počas trvania rýchlostnej skúšky, na vozidle nesmú byť otvorené okná. (max 1cm)
Súťažiaci dodržiava pokyny usporiadateľov.
Počas trvania súťaže sa nesmie vchádzať s vozidlom na trať bez povolenia
usporiadateľa / štartéra.
Cieľ je letmý, vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP!
Súťažiaci sa nemôže súťaže zúčastniť naraz viacerými vozidlami.
Počas trvania súťaže nie je možná zmena vozidla.
Je povolené štartovať viacerým posádkam na jednom vozidle, čo však treba zapísať
do prihlášky. (dablér)
Po ukončení súťaže, je zakázané uvádzať bezdôvodne motor a vozidlo do chodu,
spôsobovať nadmerný hluk alebo bezdôvodne jazdiť a šmýkať sa na trati!
Na verejnej komunikácii, mimo uzatvorenej rýchlostnej skúšky je každý súťažiaci
povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

VYHODNOTENIE A ODOVZDÁVANIE CIEN
Odmenený budú prví traja v každej kategórii ( P1, P2, Z1, Z2, S1, Ž, J, H, ABSOLUT). Ak má
jazdec aj spolujazdca, odmenený bude aj spolujazdec v jednotlivých kategóriách ( P1, P2,
Z1, Z2, S1, Ž, J, H)

ČASOVÉ TRESTY
Porušenie / prevrátenie kužeľa, pneumatiky

2s

Úmyselné vynechanie / rozbitie bránky

10s

Nezastavenie pri tabuli STOP

3min
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SIGNALIZÁCIA VLAJKAMI
Žltá vlajka

-

prekážka na trati, zvýšená pozornosť !

Červená vlajka

-

okamžite zastaviť!

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
Súťaže sa každý zúčastňuje na vlastné riziko a zodpovednosť.
Organizátor nezodpovedá za straty, škody alebo iné ujmy súvisiace s účasťou na podujatí.
Každá posádka, svojou účasťou na súťaži súhlasí s podmienkami súťaže, ako aj stým, že si
nebude nárokovať náhradu škody spôsobenú na vozidle a ani v prípade ujmy na zdraví.

Tieto propozície môžu byť v rozprave doplnené, spresnené alebo zmenené.

POZOR!
AUTOŠPORT JE NEBEZPEČNÝ!
ÚČASŤ LEN NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!

BG Autosport
Organizátor súťaže
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