
 
 
 
 
 

 
Tlačová správa č. 3 

 
SRP s identickou traťou 

 
Stáva sa už tradíciou, že  súčasťou serialu majstrovstiev Slovenska v automobilových súťažiach rely 
DMACK RALLY je aj šampionát určený predovšetkým začínajúcim posádkam,ako aj tým ktorých 
ambíciou je jazdiť iba národný pohár – Slovenský Rally pohár. V tejto sezóne bude mať SRP zjednodušené 
predpisy ohľadom samotnej trate, ktorá v doterajších sezónach sa líšila od tej, ktorú aboslovaovali jazdci v 
rámci MSR DMACK RALLY. Tentoraz pôjdu identickú trať a absolvujú jednu rundu – kolo eresiek, z 
dvoch plánovaných pre hlavné preteky MSR DMACK RALLY 2013. Počas každého dňa ich čakajú tri 
rýchlostné skúšku, ktoré ostrými kilometrami vyhovujú predpisom SRP.  
Aj v sezóne 2013 je Rally Prešov prvým podujatím serial SRP, ktorý obsahuje 5 podujatí. Po dvojdňovej 
prešovskej rely nasledujú tri jednodňové súťaže v Topľčanoch, Poprade, Lubeníku a záver sezóny bude ako 
už tradične na dvojdňovej Rally Košice.  
V metropole Šariša je pre súťažiacich v SRP pripravená trať s celkovou dĺžkou 209 km, z ktorých 74.90 km 
tvoria rýchlostné skúšky. V prvý deň zo spomínanej porcie zváldnu takmer 40 m a zostávajúcich takmer 35 
km počas druhého súťažného dňa. Podobne ako v DMACK RALLY aj v SRP sa boduje každý deň 
samostatne. Súťažné vozidlá budú rozdelené do troch kategórií, podľa zdvihového objemu valcov: RP1 do 
1400 cm3; RP2 do 1600 cm3; RP3 do 2000 cm3. Autá s objemom nad dva litre sa Pohára nemôžu zúčastniť.  
Pohľad do zoznamu prihlásených, kde je takmer 30 súťažiach navráva že k favoritom na celkové prvenstvo 
bude skúsený Peter Haluška na Seate Ibiza TDi, ktorý sa predstaví s novým spolujazdcom. Pozíciu sa mu 
budú iste čo najviac sťažiť na rovnakej značke auta Maroš Kysucký či Jozef Kriška. Spomínané posádky 
budú bojovať aj v triede RP3 do dvoch litrov. Samozrejme že aj v zostávajúcich dvoch triedach môžeme 
očakávať po oba súťažné dni zaujímavé a hlavne vyrovnané súboje. Svoje minuloročné víťazstvo 
nezopakuje Pater Danielis, keďže chýba medzi prihlasenými jazdcami. Na druhej strane sa o zopakovanie 
minuloročných priečok iste pokúsi revúcka dvojica Kamil Švec – Erik Švec v triede RP2 a v najslabšej 
triede Tomáš Polovka.  
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