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I. PROGRAM 
01.07.2020    Publikácia propozícií a príjem prihlášok 
02.09.2020    Uzávierka prihlášok prvý termín 
03.09.2020    Uzávierka prihlášok druhý termín 
 
Predbežný harmonogram: 
04. September 2020 – Piatok 
15:00     Otvorenie parkoviska a sekretariátu 
15:00 – 20:00    Administratívne preberanie (všetky divízie) 
15:15 – 20:15    Technické preberanie (všetky divízie) 

05. September 2020 - Sobota 
07:00 - 08:00    Administratívne preberanie (všetky divízie) 
   s povolením riaditeľa 
07:15 - 08:15   Technické preberanie (všetky divízie) 
   s povolením riaditeľa 
08:30   I. zasadnutie RŠK 
09:00 - 10:00   Warm up (2 kolá) 
10:30 - 12:30   I. oficiálny meraný tréning (4 kolá) 
12:45 - 13:00   Rozprava 
13:15 - 15:45   II. oficiálny meraný tréning (4 kolá)     
16:15 - 17:45   1. séria kvalifikačných jázd 
18:00 - 18:45   2. séria kvalifikačných jázd (HOBBY) 

06. September 2020 – Nedeľa 
08:00 - 09:15   2. séria kvalifikačných jázd (všetky divízie) 
09:45 - 11:45   3. séria kvalifikačných jázd pre všetky divízie 
12:00   II. zasadnutie RŠK     
12:30   defilé a predstavovanie pretekárov 
14:00   semifinálové a finálové jazdy 
16:30   III. zasadnutie RŠK 
17:00   dekorovanie víťazov 
 
Kvalifikačné jazdy 5 kolá 
Semifinále 6 kôl  
Finále 7 kôl 



 

II. ORGANIZÁCIA 
 
Slovenský zväz technických športov Základná organizácia Slovtransgaz Sečovce (ďalej len 
SZTŠ ZO SLOVTRANSGAZ) bude organizovať Majstrovstvá Zóny Strednej Európy, 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Maďarska, Majstrovstvá Rakúska, 
Majstrovstvá Talianska, Majstrovstvá Slovenska  v súlade s MŠP FIA pre Majstrovstvá Zóny 
Strednej Európy, Národnými športovými poriadkami a ich doplnkami, predpismi pre 
Majstrovstvá Slovenskej republiky, zvláštnymi ustanoveniami a ich doplnkami v dňoch od 4. 
do 6. septembra 2020. 
 
Toto podujatie bude prebiehať v súlade s medzinárodným športovým poriadkom FIA, FIA 
predpismi, FIA CEZ - pravidlami pre autokros, všeobecným predpisom pre majstrovstvá FIA, 
všeobecnými predpismi pre rakúske majstrovstvá autokrosu - AMF, štandardné pravidlá FIA 
CEZ pre autokros.  
 
III. ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
 
Predseda: Slavomír Kramer st. 
Členovia: Vladimír Stroka, Vladimír Gavla, Jozef Sabo, Berounsky Petr, Slavomír Kramer 
ml., Jozef Stroka, Ján Paulovčák, Dušan Kolesár, Vlastimil Jenčík, Juraj Gamrát, Ivan Pupala, 
Martin Poľačko, Jozef Vačko, Štefan Nagy-Bačo, Marián Repický, Adrián Kramer, Jozef 
Vojtko, Rastislav Ferkanin, Marián Repický, MUDr. Lukáš Zbojovský 
Sekretariát: SZTŠ ZO SLOVTRANSGAZ 
Adresa:   Kochanovská 323, 078 01 Sečovce 
Tel:   +421 902 385 839 
E-mail:   autokros.dargov-dubiny@centrum.sk 
 
IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 
Hlavní činovníci 
Hlavný športový komisár: Dušan Koblíšek  (SVK) 
Športový komisár:  Jaroslav Vadoc  (SVK) 
Športový komisár:  Sándor Gerlei  (HUN) 
Riaditeľ pretekov:  Jozef Vačko (SVK) 
Asistent riaditeľa:  Petr Berounsky  (SVK) 
Vedúci traťových komisárov:  Rastislav Ferkanin (SVK) 
Hl. technicky komisár:  Ing. Ján Kučera (SVK) 
Tajomník pretekov:  Slavomír Kramer ml. (SVK) 
Vedúci trate:  Jozef Sabo (SVK) 
Časomiera:  CHRONOMOTO  (HUN) 
Vedúci štartu:  Vladimír Stroka (SVK) 
Hlavný lekár:  MUDr. Lukáš Zbojovský  (SVK) 
Činovník pre kontakt s pretekármi:   Ivan Pupala (SVK) 
Hlavný bezpečnostný komisár:  Radoslav Marjov (SVK) 
Rozhodcovia faktu:  Juraj Gamrát (SVK) 
  Jozef Stroka (SVK) 
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  Vlastimil Jenčík (SVK) 
  Dušan Kolesár (SVK) 
  Štefan Nagy-Bačo (SVK) 
Vedúci technického zabezpečenia:  Jozef Vojtko (SVK) 
Vedúci park. pretekárov:  Marián Repický (SVK) 
 
Oficiálna vývesná tabuľa 
Oficiálna vývesná tabuľa bude umiestnená na ľavej strane administratívnej budovy, na ktorú 
sa budú umiestňovať rozpisy rozjázd, vykonávacie nariadenia, výsledkové listiny a všetky 
oficiálne oznamy pre pretekárov a súťažiacich. 
 
Podujatie je započítané do : 
Majstrovstvá Zóny Strednej Európy 2020 TA, TA 1600, SB, B1600, JB 
Medzinárodné  majstrovstvá Slovenskej republiky 2020 TA, TA 1600, SB, B1600 
Majstrovstvá Maďarska 2020 TA, TA 1600, SB, B1600, JB 
Majstrovstvá Talianska 2020 TA, TA 1600, SB, B1600 
Majstrovstvá Rakúska 2020 TA, TA 1600, SB, B1600 
Majstrovstvá Slovenska 2020 D5, D5 -2000, D6, D7, D8, JB 
 
Popis trate  
Poloha:  Autokrosový areál Dubiny-Dargov 
Dĺžka:  1000 m 
Šírka na štarte:  16 m 
Max. šírka:  30 m 
Min. šírka:  12 m 
Prevýšenie:  30 m 
 
V smere z Košíc: Areál leží napravo od štátnej cesty číslo E50 smerom z Košíc priamo v obci 
Dargov asi 6 km pred mestom Sečovce. 
 
GPS: 48.723752, 21.588359 
 
Prihlášky 
Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť pretekov, sa musí prihlásiť do 02.09.2020 na stránke: 
www.sams-asn.sk/prihlaska3.php alebo písomne na sekretariát :  
SZTŠ ZO Slovtransgaz  
Kochanovská 323 
078 01 Sečovce 
Tel.: +421 902 385 839 
e-mail: autokros.dargov-dubiny@centrum.sk 
 
Administrative preberanie 
Administratívne preberanie sa bude vykonávať v piatok 4. septembra od 15:00 do 20:00 v  
priestoroch administratívnej budovy. Jazdec sa musí zúčastniť osobne a musí predložiť 
nasledovné dokumenty: 

• Vyplnený prihlasovací formulár 
• Súťažný preukaz (vrátane lekárskych karty) 
• Kompletná technická karta 
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• Technický pas FIA alebo ASN 
 
Technické preberanie 
Technické preberanie sa uskutoční v piatok 4. septembra od 15:15 do 20:15 v priestore pred 
administratívnou budovou. Pretekár je povinný zaparkovať svoje vozidlo na technické 
preberanie, aby bolo možné vykonať identifikáciu a bezpečnostné kontroly. Jazdec musí 
predložiť nasledovné dokumenty:  
• Kompletná technická karta so schválením platby  
• Technický pas FIA alebo ASN  
•  Homologačný formulár (ak sa vyžaduje pre dané vozidlo)  
•  Bezpečnostné vybavenie vodiča (prilba, kombinézy, topánky, spodná bielizeň atď.) 
 
Každé vozidlo, ktoré príde po ukončení technického preberania, môže byť zamietnuté 
povolenie pre športovcov. 
 
Štartovné 
1. dátum uzávierky prihlášok s bežným štartovným:  130EUR 
2. dátum uzávierky prihlášok so zvýšeným štartovným:  200EUR 
Po 2. uzávierke prihlášok so zvýšeným štartovným:   200EUR 
Štartovné sa vyberá pri administratívnom preberaní. 
 
Všetci jazdci budú informovaní o povinnej reklame pri administratívnej kontrole a musia 
umiestniť štítky na pretekárske automobily. Ak pretekár odmietne mať na pretekárskom aute 
nálepky so sponzorom, musí zaplatiť zvýšený štartovací poplatok vo výške 250 EUR. 
 
V. POISTENIE 
 
Podujatie je zapísané v kalendári SAMŠ a je poistené proti škodám spôsobeným tretím 
osobám. 
Poistná zmluva č.: 
 
VI. KONTROLA HLUKU  
 
Pre všetky vozidlá  platí limit hluku 100 dB. 
 
VII. CENY A POHÁRE 
 
Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční po skončení poslednej finálovej jazdy. Každý 
jazdec, ktorý končí na 1. , 2. a 3. mieste, musí byť na Slávnostného vyhodnotenia sa musí 
osobne zúčastniť každý vyhodnocovaný pretekár v riadnom pretekárskom odeve. 
Žiadne finančné odmeny nebudú vyplatené. 
 
VII.  ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
8.1 Priebeh pretekov 



 

Warm-up a meraný tréning 
Pretekársky víkend zaháji Warm-up nasledovný 2 sériami meraných tréningov. Jazdci 
súťažiaci v Majstrovstvá Slovenska 2020 majú len jeden meraný tréning. V každom 
meranom tréningu je maximálne možná jazda 6 vozidiel. Meraný tréning sa ide na 4 kolá. 
Počet kôl sa počíta od prvého vozidla prechádzajúceho cez cieľovú čiaru. Každý súťažiaci je 
povinný zúčastniť sa jedného meraného tréningu. 
Pred druhým meraným tréningom sa uskutoční rozprava jazdcov. 
 
Kvalifikačné jazdy 
Budú organizované 3 série kvalifikačných jázd. Každá jazda  sa ide na  5 kôl. Do 
semifinálových a finálových jázd sa klasifikujú iba tí pretekári, ktorí v odštartovali najmenej v 
dvoch jazdách a ktorí dokončili najmenej jednu jazdu. Odštartovať znamená prekročiť 
štartovú čiaru silou motora vlastného vozidla. 
 
Semi-finále and finále  
Semifinále sa ide na 6 kôl, finále na 7 kôl. 
 
Štartovacia procedúra 
Počas štartu jazdy sa jazdcom zobrazí biela tabuľa s čiernou číslicou 5 (5 sekúnd do štartu). 
Preteky sa začnú zapnutím zeleného svetla v čase 5 sekúnd. 
 
8.2 Parc fermé – Uzavreté prakovisko 
Auto, ktoré sa zúčastnilo finále (nie semifinále) musí byť umiestnené do uzavretého 
parkoviska bezprostredne po  ukončení finálovej jazde s výnimkou vozidiel, ktoré nedokončili 
jazdu z iných dôvodov ako sú problémy z motorom. Autá musia zostať na uzavretom 
parkovisku po dobu najmenej 30 minút od zverejnenia predbežných výsledkov. UP je 
rozpustené až na základe rozhodnutia RŠK. V UP je zakázané vykonávať akékoľvek opravy 
na vozidle alebo tankovať. Jazdci, ktorým bola ukázaná čierna vlajka sa musia vrátiť do depa 
a nie do UP. Uzavreté parkovisko nebude iba pre Majstrovstvá Slovenska. 
 
8.3 Výsledky: 
Výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových 
jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná 
podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky  budú vyvesené na 
oficiálnej vývesnej tabuli. 
 
8.4 Dodatky ZU - výklad 
V súlade s článkom 3.6 MŠP, žiadne zmeny nesmú byť vykonané v týchto nariadeniach po 
začatí prijímania prihlášok, pokiaľ nie je jednomyseľná dohoda všetkých súťažiacich, alebo 
na základe rozhodnutia RŠK z dôvodu vyššej moci, alebo bezpečnosti. 
Všetky ďalšie informácie pre súťažiacich, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou týchto 
pravidiel, budú zverejnené formou očíslovaných bulletinov na úradnej tabuli na žltom papieri. 
 
8.5 Protesty a odvolania 
Všetky protesty sa podávajú v súlade s ustanoveniami bodu 13. MŠP FIA. Čas na podanie 
protestov proti výsledkom alebo klasifikácii (článok 13.4.4 ISC FIA) je do 30 minút od 
výsledku na oficiálnej nástenke. Záloha za protesty je 500EUR a je splatná podaním 
protestu riaditeľovi pretekov. Záloha bude vrátená, iba ak bude protest prijatý. V prípade 



 

protestu, ktorý si vyžaduje demontáž vozidla, sa uhrádzajú odhadované náklady stanovené 
komisárom. Záloha musí byť zaplatená v lehote stanovenej športovými komisármi, aby sa 
mohli vykonať kontroly. 
 
Záloha pre národný odvolací súd ASN je 1.340 €. 
 
8.6 Hasiace prístroje  
Každý jazdec musí mať v mieste svojho státia v parkovisku pretekárskych strojov viditeľne 
umiestnený hasiaci prístroj s minimálnym obsahom 5 kg. 
 
8.7 Ochrana životného prostredia 
Každý jazdec musí mať v depe pod vozidlom fóliu v rozmere minimálne 4x5m, na ktorej 
môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a 
inými prostriedkami. 
 
8.8 Činovník pre kontakt s jazdcami  
Činovníkom pre kontakt s jazdcami pre toto podujatie bude Ivan 
Pupala. Počas víkendu sa bude nachádzať v priestoroch pre jazdcov 
pri vstupe na trať alebo na hlavnej veži. Činovníka budete vedieť 
spoznať, nakoľko sa jeho fotografia sa bude nachádzať na 
oficiálnej vývesnej tabuly. 
Tel. č.: +421 948 201 425 
 
Prítomnosť počas víkendu:  
04.09.2020 15:00 – 20:00 Administratívne a technické preberanie 
05.09.2020 07:00 – 18:45 Vstup na trať / Hlavná veža 
06.09.2020 08:00 – 18:45 Vstup na trať / Hlavná veža  
 
8.9 Behavior in the Dargov-Dubiny areal 
 
V areáli Dargov-Dubiny je zakázané správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť alebo 
poriadok, alebo neprimeraným hlukom ruší ostatných účastníkov podujatia. V areáli oblasti 
Dargov-Dubiny je zakázané viesť pretekárske vozidlá, vyladiť motor alebo spôsobiť 
neprimeraný hluk po 22:00 až 06:00. Prístup na štartovú sieť je prísne zakázaný osobám bez 
osobitného označenia a osobám mladším ako 16 rokov. 
 
8.10 Elektrika 
Organizátor zabezpečuje pre pretekárov pripojenie na elektrickú energiu za poplatok 20,-Eur 
ktorý je zahrnutý v štartovnom. 
 
8.11 Ubytovanie 
Motorest Biele Studničky, Dargov  056 / 660 0651 
Penzión St.Nicolaus, Sečovce  056 / 678 4034 056/ 678 4026 
Penzión Michalský dvor, Sečovce  056 / 678 4127 056/ 678 2592 
Hotel KORZO, Sečovce   056 / 678 3979 
Penzión Bowten, Dargov   +421 902 187 766 
Motorcycles pub Slza, Sečovce  +421 910 197 778 
 



 

8.12 Čerpacie stanice 
ČS PHM Slovnaft Sečovce 
ČS PHM Studničky Dargov 
 
8.13 Language  
V prípade sporov týkajúcich sa výkladu týchto Zvláštnych ustanovení je k dispozícii aj 
Anglická verzia (slovenská - úradná verzia) 
 
V Sečovciach, dátum: 01.07.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Jozef Vačko                                                        Slavomír Kramer ml. 
                Riaditeľ pretekov                                                                         Tajomník pretekov                                         
 
 
 
Schvaľovacia doložka : 
Tieto zvláštne ustanovenia pre Autokros Dargov-Dubiny 2020 boli schválené AX & RX 
komisiou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ing Jozef Vačko                                                                                                                
   Predseda ŠK OFF ROAD  SAMŠ 
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