
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Date / dátum: 24.06.2019 Čas:                      11:00 
Subject / predmet:: Bulletin No. 1 / Vykonávacie nariadenia č. 1 Dokument č.:        1.1 

From / od: Clerk of the Course / riaditeľa Počet strán:          1 
To / komu: All competitors / všetkým súťažiacim  Prílohy:                   - 
 

VN č.1 boli schválene SAMŠ dňa.24.06.2019  
 
 Zvláštne ustanovenia sa menia a doplňujú: 
 

1.       ÚVOD 
1.3     Celková dĺžka RS a celková dĺžka trate MSR, MSR HA, HP  SRP, RŠ 

celková dĺžka trate:    254,90 km                118,00 km 

počet RS:     8                 4 

celková dĺžka RS:    80,20 (31,46 %)                              36,40 (31,15 %) 

počet sekcií:    3                            2 

počet etáp:    1                 1 
 
 

3.       PROGRAM  
Voliteľné administratívne preberanie  

miesto:   Riaditeľstvo súťaže                       

dátum a čas:  04.07.2019, 19:00 – 21:00          SRP: 05.07.2019,  15:00 – 15:30 * a 19:45 – 20:30   

                                                                                                        * len pre posádky zúčastňujúce sa slávnostného štartu                                                                                                                  

Prvé zasadnutie Rady športových komisárov 

miesto:      Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK 

dátum a čas:   05.07.2019, 16:00  

Zverejnenie zoznamu prevzatých vozidiel a štartovej listiny pre  štart 1. etapy 1.sekcie a 1. etapy 4.sekcie 

miesto:      Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa 

dátum a čas:   05.07.2018, 17:00                       SRP: 06.07.2019, 11:30 

Zverejnenie štartovej listiny pre slávnostný štart 

miesto:      Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa 

dátum a čas:   05.07.2018, 17:00 

Rozprava pre RHP a jazdcov štartujúcich na dennú licenciu 

miesto:      Riaditeľstvo súťaže 

dátum a čas:   05.07.2019, 17:15  

Voliteľné technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí  

miesto:    AutoAlles, Petrovianská 6789/1, Prešov   

dátum a čas:                                                       SRP: 05.07.2019, 20:00 – 21:15    

Štart súťaže (1. vozidlo)  

miesto:      ČK 0,Service OUT 

dátum a čas:   06.07.2019, 08:15                       SRP: 06.07.2019, 13:00    

Štart do 4. sekcie (1. vozidlo)  

miesto:      ČK, Parc fermé OUT 

dátum a čas:    06.07.2019, 08:15                        

Cieľ rally a odovzdávanie cien 

miesto:      cieľová rampa 

dátum a čas:   06.07.2019, 15:55                       SRP: 06.07.2019, 16:34 
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ĎALŠIE POSTUPY 

12.1 Postup slávnostného štartu a poradie – nove znenie celého článku 
Slávnostný štart súťaže sa uskutoční 05.07.2019 o 19:00 na štartovnej rampe na Hlavnej ulici v Prešove /pred 

kostolom sv. Mikuláša/ v poradí podľa štartovej listiny, príjazd je dovolený len podľa itinerára. Posádky sú povinné 

zúčastniť sa v kombinézach.  

Slávnostný štart je pre posádky MSR, MSR HA, HP povinný, pre posádky SRP je voliteľný, posádky SRP, ktoré sa 

chcú slávnostného štartu zúčastníť, sa musia prihlásiť a prejsť administratívnym preberaním na riaditeľstve súťaže dňa 

05.07.2019 v čase 15:00-15:30, po prihlásení už nie je možné sa odhlásiť . 

12.2 Reštart po odstúpení – celý článok sa ruší 
12.3 Povolený predčasný príjazd 

Predčasný príjazd  je povolený do ČK 8D a ČK 8E, resp. pre SRP do ČK 4D a ČK 4E 

12.4   Servisné parkovisko, promočné a reklamné aktivity  

12.4.11 Vjazd do servisného parkoviska s vozidlom alebo prívesom dlhším ako 10m treba nahlásiť na mail 
rallypresov@srs.sk do 02.07.2019, ináč organizátor negarantuje možnosť vstupu tohto vozidla/prívesu do priestoru 
servisného parkoviska 

 
 
Príloha 1:   Časový harmonogram RS 

- platí harmonogram zverejnený v itinerári, v rovnakom čase bude zverejnený aj na web stránke podujatia 
 
 
 
 
 
 

                             Rastislav Bánoci 
                             Riaditeľ súťaže 
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