
Čo nás čaká počas Rally Prešov 
 

Už len hodiny zostávajú do štartu druhého podujatia majstrovstiev Slovenska 
automobilových súťaží rally v roku 2014. Tradičný prvý májový víkend patrí v domácom 
šampionáte Rally Prešov, ktorá v tomto roku vstupuje už do tretej desiatky svojej bohatej 
histórie. V tomto roku sa uskutoční už jej 21. ročník a motory súťažných automobilov 
zaburácajú v Prešove a jeho blízkom okolí 3. mája. Jednodňová súťaž sa uskutoční v termíne 
2.- 3. mája, pričom sa jazdiť bude v sobotu.   
Od piatkového rána panuje pred TATRAN HANDBALL ARÉNOU (MESTSKOU 
ŠPORTOVOU HALOU) a v jej priestoroch, kde je situované riaditeľstvo súťaže, čulý ruch. 
Parkovisko sa postupne zapĺňalo súťažnými autami a organizátori doťahovali posledné 
detaily, aby všetko nachystali pre nerušený a plynulý priebeh súťaže. Organizátori z Drotár 
Autošport pripravili pre jazdcov trať s celkovou dĺžkou 206 km, z ktorých 9 rýchlostných 
skúšok bude tvoriť 90 km. Súťaž bude mať jednu etapu a rozdelená je do troch sekcii.  
 
Základný program Rally Prešov 
 
Štvrtok 1. mája2014  
Od 10.00 do 18.00 h vydaj itinerárov v TATRAN HANDBALL ARÉNE (MESTSKÁ 
ŠPORTOVÁ HALA) 
Od 12. 00 h začiatok obhliadky trate 
Od 18.00 do 20.00 h administratívne preberanie v TATRAN HANDBALL ARÉNE 
(MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA) 
 
Piatok 2. mája 2014 
Od 6.30 do 8.00 h vydaj itinerárov v TATRAN HANDBALL ARÉNE (MESTSKÁ 
ŠPORTOVÁ HALA) 
Od 7.00 h otvorenie servisného parkoviska pred TATRAN HANDBALL ARÉNOU 
(MESTSKOU ŠPORTOVOU HALOU) 
Od 9.00 – do 13.00 h administratívne preberanie v TATRAN HANDBALL ARÉNE 
(MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA) 
Od 9.30 do 14.00 h technické preberanie pred TATRAN HANDBALL ARÉNOU 
(MESTSKOU ŠPORTOVOU HALOU) 
O 15.00 h koniec obhliadky trate  
Od 19.00 h slávnostný štart pred TATRAN HANDBALL ARÉNOU (MESTSKOU 
ŠPORTOVOU HALOU) 
 
Sobota 3. mája 2014 
O 9.00 h štart XXI. Rally Prešov 
O 17.00 h cieľ XXI. Rally Prešov a dekorovanie víťazov na cieľovej rampe  


