
 
 
 
 
 

 
Tlačová správa č. 4 

 
Pozorovateľom po druhý raz Jan Regner 

 
S menšími prestávkami si automobilová súťaž rally zapíše už svoju 20-tu stránku histórie, ktorá je zaradená 
do FIA Európskeho pohára v rally 2013 s koeficientom 2, majstrovstiev Slovenska DMACK RALLY 2013. 
Súčasťou XX. Rally Prešov je aj Slovenský Rally pohár určení prevažne jazdcom, ktorí si chcú overiť svoje 
jazdecké schopnosti a neskôr si vyskúšať aj účasť vo veľkom majstráku. Organizátori Rally Prešov zo 
Slovakia Rally Systém už poznajú mená činovníkov Medzinárodnej automobilovej federácie FIA, ktorí 
budú dohliadať na dodržiavanie všetkých predpisov a ich záverečné hodnotenie bude kľúčové pre osud tejto 
súťaže v európskej konkurencii. V Európskom pohári je zaradených takmer 20 podujatí a naša súťaž by sa 
chcela v tejto eltinej spoločnosti organizátorov udržať natrvalo. V nej sme sa už ocitli v roku 2005, keď 
Rally Prešov sa konala po pätnásty raz. O päť ročníkov neskôr je súťaž z metropoly Šariša opäť súčasťou 
seriálu FIA Európskeho pohára v rally. 
 
Rolu pozorovateľa FIA si zopakuje po minulom roku Jan Regner zo Zlína. Aj vďaka jeho minuloročného 
hodnoteniu sa Rally Prešov zaradila do kalendára FIA. Jan Regner je zároveň aj členom bezpečnostného 
výboru pre rely vo FIA. V tomto roku FIA ešte sprísnila bezpečnosť na rely aj vzhľadom na viaceré 
mimoriadne udalosti, ktoré sa udiali v ostatných sezónach. Vo funkcii hlavného športového komisára sa na 
Slovensku predstaví Chorvát Slaven Dedic, ktorý je úzko spätý s rally INA Delta, kde zastáva post jej 
riaditeľa. Ďalším šporťákom mala byť Bulharka Valja Panteleeva, ktorú však nahradí Maďar Peter Kovacs. 
V rade športových komisárov má zastúpenie aj Slovensko  Borisom Kočerginom  

DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI : 

Pozorovateľ FIA : Jan REGNER (FIA) 

Športoví komisári: Slaven DEDIC (FIA)– predseda (FIA) 

Športoví komisári: Peter KOVACS (FIA) 

Športoví komisári: Boris KOČERGIN (ASN) 

Hlavný technický komisár: Ján KUČERA (SK) 

Hlavný časomerač: Miroslav DZURIŠ (SK) 
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