
         Písomná rozprava                         

 

1. Celková dĺžka trasy Baníckej rallye je 139 km. Trať súťaže je rozdelená do 4 etáp. Do výsledkov RJO sa započítavajú:  
JZ + 1et. + 2et. + súťažné úlohy. 

2. Príjazdy do ČK:                                                                                                                                                                               
Predčasný príjazd je dovolený vo všetkých etapách. 

3. Druh použitých samoobslužných prejazdových kontrol (SPK) 

 1.etapa- Úlohy rozpísané v iti. Napr.: číslo domu, rok na objekte, názov objektu,... 

 2.etapa- Prejazdové tabule. Do JV napíš symbol (písmeno, číslo)  uvedený na tabuly. 

 3.etapa- Foto SPK. Pri prejazde okolo odfoteného objektu napíš do JV číslo fotky. 

 4.etapa- Prejazdové tabule. Do JV napíš symbol (písmeno, číslo)  uvedený na tabuly. 

4. Prepisovanie a škrtanie SPK v jazdnom výkaze sa považuje ako nesplnenie úlohy a bude potrestané 100TB.  

5. Súťaž sa jazdí za bežnej cestnej premávky, súťažiaci sú povinní dodržiavať platné pravidlá cestnej premávky a 
príslušné technické predpisy vozidla použitého pri súťaži. 

6. Jazda zručnosti sa jazdí o pohár mesta Handlová. Je vyhodnocovaná zvlášť a môže sa jej zúčastniť každý člen 
posádky, každý rozhodca, každý kto má chuť si zajazdiť. Do celkových výsledkov Baníckej rallye sa započítava len 
jazda vodiča, nie navigátora. Pokiaľ vodič súťažného vozidla nenastúpi alebo pre technickú poruchu nedokončí JZ, je 
mu pridelený najhorší výsledok z JZ+50TB. Počas JZ neodporúčame mať otvorené okno. Bude sa prášiť!!! V aute 
môže okrem vodiča sedieť aj ďalšia osoba. 

7. Protesty možno podať výlučne písomne do 30 min. po vyvesení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 20 €. 
Pri oprávnenom proteste bude vklad vrátený. V opačnom prípade prepadá v prospech organizátora. Protesty rieši 
súťažný výbor v zložení:  
- hlavný rozhodca 
- riaditeľ súťaže  
- vedúci trate  
- dvaja zástupcovia jazdcov 
 
8. Nešportové správanie: 
Hlavný rozhodca má právo zaťažiť trestnými bodmi (v rozsahu 100 - 500 TB) alebo zo súťaže vylúčiť posádku pri 
zistení hrubého porušenia športového správania voči iným súťažiacim či rozhodcom. 
 

9. V prípade mimoriadnych udalostí ( technická porucha vozidla, dopravná nehoda,  atď.) ma prosím kontaktujte na 
tč.: 0904 288 154 – Richard Magdolen 

 

 

ŠŤASTNÝ A BEZPEČNÝ DOJAZD DO CIEĽA A ČO MOŽNO NAJLEPŠIE UMIESTNENIE, 

PRAJE KOLEKTÍV USPORIADATEĽOV.    AMK-BANÍK HANDLOVÁ 

 


