
  

 
SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA 

ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV 

 
 
 
 

DUCATI SLOVAKIA CUP 2019 
 
 

 
 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 
 
 
 

1. MIESTO PODUJATIA:  Orechová Potôň, okruh SLOVAKIA RING 
 
2. VYPÍSANÉ TRIEDY:     Ducati Cup 
 
3. ŠTATÚT PODUJATIA: národné, pohárové podujatie 
 
4. DÁTUM KONANIA:  17.  septembra 2019 
 
5. PRÍJAZD K TRATI 
Štátna cesta:   č. 572 
Najbližšia obec:  Orechová Potôň (4km) 
GPS súradnice:  48° 3'14.00" S 
    17° 34'14.87" V 
 
6. TRAŤ 
Dĺžka trate:    5922 m 
Minimálna šírka:   12 m 
Prevýšenie:    6 m 
Počet zákrut:   14 (pravé 7, ľavé 7) 
Smer jazdy:    v smere hodinových ručičiek 
Platná licencia trate:  FIM Europe Grade A + B 
Priepustnosť trate:  tréning  57 
    preteky 48 
 
7. ORGANIZÁTOR / SEKRETARIÁT PRETEKOV 
Adresa:   MOTOCLUB BALÁŽ  
    Rázusova 6 

917 01 Trnava 
    Tel. č. : +421 905 292 597, +421 948 011 349 
    E-mail : marek.istok@ducati.sk, milosbalaz30@gmail.com 
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8. DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI 
 

Predseda rozhodcov. zboru Miloš Baláž 

Riaditeľ pretekov Peter Kevický 

Environmentálny komisár Enikő Lukovicsová 

Hlavný časomerač Ákos FEHÉR 

Hlavný usporiadateľ Marek Ištók 

Vedúci trate Mikuláš KURUC 

Tajomník pretekov Peter Kaskoto 

Zdravotné zabezpečenie FALCK Záchranná, a.s. 

 
 
9. PRIHLÁŠKY 
Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením prihlášky, ktorá je zverejnená na stránkach www.ducati.sk.  Po 

vyplnení je súťažiaci povinný zaslať kópiu prihlášky na marek.istok@ducati.sk najneskôr do 11. 

septembra 2019. Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko, oni sami sú 

občianskoprávne aj trestnoprávne zodpovední za akúkoľvek škodu alebo zranenie spôsobené 

nimi alebo vozidlom, ktoré používajú. Podpisom prihlášky súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil 

s Prevádzkovým poriadkom spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., ktorý je dostupný na 

stránke www.slovakiaring.sk. 

Prihlásený pretekár, ktorý sa pretekov nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť 

organizátorovi najneskôr 2 dni pred termínom konania pretekov (15.9.2019) 

 
10. ŠTARTOVNÉ 

 Ducati Cup      100,00 € 
*Štartovné je splatené pri administratívnom preberaní. 

 
11. TRÉNINGY  
Podľa priloženého časového harmonogramu  
Jazda na trati mimo časov vyhradených pre danú kategóriu je prísne zakázaná a môže byť 

sankcionovaná aj vylúčením. Každý jazdec musí mať odjazdené aspoň jedno merané kolo, aby sa 

mohol kvalifikovať do pretekov.  
 

12. PRETEKY 

Preteky Ducati Cup sa uskutočnia v súlade s NŠP CPM 2019 a týmito zvláštnymi ustanoveniami, 

ktoré boli riadne skontrolované a schválené schvaľovacou doložkou. Slovenským pretekárom 

bude umožnený štart len s platnou národnou licenciou SMF vrátane jednorazovej. Zahraniční 

pretekári môžu štartovať s platnou licenciou príslušnej národnej motocyklovej federácie, 

platným štartovacím povolením a príslušným poistením jazdca. Dĺžka pretekov musí byť 

minimálne nasledovná: 

 
 Ducati Cup      7 kôl 

 
 
 

http://www.ducati.sk/
mailto:marek.istok@ducati.sk
http://www.slovakiaring.sk/
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Vyhodnotenie : preteky budú vyhodnotené ako jazda vyrovnanosti (pravidelnosti). 
 
Štartový rošt : bude v radoch po štyroch jazdcoch, rady budú odsunuté a vzdialenosť medzi 
nimi bude 9 metrov.     1..........2..........3  
                                                             4……....5……....6  
                                        7……....8……….9 atď. 
13.  PADDOCK  
Jazdci a tímy môžu vstupovať do paddocku od 18:00 h dňa 16.09.2019 a sú povinní opustiť ho do 

21:00 dňa 17.09.2019.  

Parkovisko pretekárskych strojov bude umiestnené na hlavnom paddocku v areály SLOVAKIA 

RING. Vstup a vjazd do parkoviska pretekárskych strojov bude umožnený výlučne osobám a 

vozidlám s oprávnením ku vstupu. V PPS nie je možné nárokovať ďalšie priestory nad tieto 

parametre. Prevádzkovanie akejkoľvek podnikateľskej činnosti v celom areáli SLOVAKIA RING 

je možné výlučne na základe písomnej zmluvy so SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 

Všetci účastníci podujatia sú povinní v celom areáli rešpektovať dopravné značenia. V celom 

areáli je rýchlosť obmedzená na 30 km/h. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať v areáli 

čistotu a chrániť životné prostredie pred znečistením, opotrebované oleje a ostatné ropné 

produkty je dovolené vylievať len do nádob na to určených. Pretekári, súťažiaci a ich sprievody 

sú povinní uposlúchnuť všetky pokyny usporiadateľov. V celom PPS a v boxoch platí prísny zákaz 

vŕtania otvorov do betónu / asfaltu pod hrozbou pokuty 50 EUR za každú jednu navŕtanú dieru. 

V PPS platí absolútny zákaz pohybu osôb mladších ako 18 rokov na akomkoľvek dopravnom 

prostriedku pod hrozbou pokuty 200 EUR. Uložené pokuty je povinný zaplatiť súťažiaci, ktorého 

člen teamu alebo hosť sa previnil. Všetci účastníci podujatia sa musia podriadiť ustanoveniam 

Prevádzkového poriadku SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 

 

14.  BOXY 

Boxy je možné objednať vopred písomne na raceoffice@slovakiaring.sk.  

Pretekárske tímy prenajímajúce si boxy sú povinné prevziať si kľúče a zaujať miesto v parkovisku 

pretekárskych strojov najneskôr do dňa 16.09.2019 do 18:00 h. V prípade že sa tak nestane môže 

organizátor rezerváciu boxu s okamžitou platnosťou zrušiť. 

Cena prenájmu boxov je 100 EUR na jeden deň súťaže. Kaucia za kľuč od boxu je 100 EUR.  

Súťažiaci je povinný box a priestor v servisnom parkovisku uvoľniť v utorok 17.09.2019 najneskôr 

do 21:00 h. V prípade, že pri spätnom prevzatí boxu budú zistené poškodenia, nebude kaucia 

vrátená.  

15. ENVIRONMENTÁLNE NARIADENIA 

Pri športových podujatiach musia jazdci / účastníci používať v prípade tankovania alebo 

vykonávania servisu environmentálnu podložku na ochranu pôdy. Táto environmentálna 

podložka je tiež povinná, keď jazdec alebo jeho tím požívajú elektrický generátor alebo akékoľvek 

iné zariadenie s tepelným agregátom. Tieto podložky musia jazdci / súťažiaci po použití odstrániť. 
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Je povinné používať podložku pod motocykle a kanistre s palivom resp. olejom pri parkovaní, 

tankovaní a opravách! Podložka o rozmere 160x100 cm musí mať vrchnú stranu sorpčnú a 

spodnú nepriepustnú! Akékoľvek porušenia Environmentálneho predpisu účastníkom alebo 

jazdcom alebo osobou, ktorá je zodpovedná za tím, môžu byť potrestané pokutou alebo 

vylúčením zo športového podujatia, rovnako tak jazdec či účastník náhradou spojenou s 

odstránením škody, ktorá vznikla.  

Umývanie motocykla je dovolené len v označenom priestore bez chemických prípravkov. Je 

zakázané zakladať voľné ohniská v priestore športového podujatia. 

Porušenie environmentálnych nariadení je možné pokutovať jednotlivo do výšky 333 EUR.  

 

16.  MOTOCYKLE A VÝSTROJ 
Motocykle musia zodpovedať ustanoveniam technických predpisom CPM. Takisto výstroj jazdca 

(oblečenie) musí zodpovedať technickým predpisom, pričom je povinné kožené oblečenie 

s protektormi a ochranou chrbta. Jazdcovo telo musí byť celé zakryté vrátane čižiem, rukavíc 

a prilby. Porušenie týchto pravidiel má za následok vylúčenie pretekára. 

 

17. ŠTARTOVÉ ČÍSLA: 

Všetky pretekárske motocykle musia mať štartové čísla minimálne vpredu. Čísla musia byť 

jednoduché a ľahko čitateľné.  

V prípade sporu týkajúceho sa čitateľnosti čísiel je rozhodnutie technického komisára konečné. 

 
18.  POISTENIE 
Prihlásením sa na podujatie jazdec potvrdzuje, že je poistený proti osobnej nehode poistnou 

zmluvou pokrývajúcom prípad smrti, trvalej invalidity ako aj náklady na lekárske ošetrenie 

športového podujatia. 

 
19.  POHONNÉ HMOTY 
Pohonné hmoty je možné zakúpiť v miestnosti Race Office a čerpať na čerpacej stanici v areáli 

paddocku. 

 
20.  POSTAVENIE NA ŠTARTE 
V jednotlivých kubatúrach bude postavenie na štarte určené podľa času dosiahnutého 

v kvalifikáciách.  

 
21.  CENY A BODOVNIE 
Prví traja umiestnení dostanú ceny. 

Bodovanie: 

Umiestnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 

Bodovanie 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Miesto a čas vyhlasovania výsledkov organizátor zverejní počas administratívneho preberania.  
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22.  ADMINISTRATÍVNE A TECHNICKÉ PREBERANIE 
Administratívne preberanie     17.9.2019  od 08:00  
(RACE OFFICE, prízemí riadiacej veže)     

Technické preberanie      17.9.2019  od 08:00 
(Box 5)          

 
23.  PROTESTY 
Protesty musia byť odovzdané písomne, osobne do rúk riaditeľa pretekov.  

 
24.  SANKCIE 
Maximálna rýchlosť v boxovej uličke je stanovená na 60km/h. Prekročenie tejto rýchlosti sa 

sankcionuje pokutou 30,-€ za každé namerané prekročenie. Túto pokutu je nutné zaplatiť 

organizátorovi najneskôr do 30 minút od oznámení sankcie. Nezaplatenie pokuty má za následok 

nepripustenie previnilca ku štartu a jeho vylúčenie z pretekov na základe rozhodnutia jury.  

 
25.  ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 
Rozhodcovský zbor - jury si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram.  

 
26.  VÝKLAD ZÚ 
Výklad týchto zvláštnych ustanovení prináleží rozhodcovskému zboru – jury.  
 
 
 
Orechová Potôň 23.08.2019 
 
 
  
  Peter Kevický, v. r.     Miloš Baláž, v. r. 

riaditeľ pretekov           schválil za ŠK CPM SMF 
 
 

Schvaľovacia doložka:       Č. j. SMF: 72-134/2019, dňa 02.09.2019 
 
 

 


