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Registrácia účastníkov 
a ubytovanie v hoteli Ring

Stretnutie zástupcov národných delegácií
- schválenie súťažnej trate a pravidiel súťaže, losovanie 
poradia súťažiacich, zostavenie rozhodcovského zboru

Tréningové jazdy účastníkov súťaže

Spoločenský večer

Tréningové jazdy účastníkov súťaže

Slávnostné otvorenie  súťaže
Súťaž - 1. kolo

Prestávka

Súťaž - 2. kolo

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
a ukončenie súťaže

PROGRAM

ORGANIZAČNÉ
POKYNY

• účastnícke krajiny: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko

• každá krajina zašle do 27. augusta 2021 menný zoznam účastníkov s požiadavkami  
na ubytovanie a s vyznačením čestných členov delegácie a súťažiacich

• účastnícka krajina je oprávnená zaregistrovať do pretekov 3 súťažiacich, za ktorých 
vopred uhradí štartovné 50,- EUR/pretekár

• každá krajina deleguje 2 osoby, ako čestných členov delegácie a ku každému 
súťažiacemu 1 osobu ako doprovod

• organizátorská krajina má právo, v prípade nedostatočnej účasti súťažiacich, udeliť 
“divokú kartu”, resp. umožniť jazdu mimo súťaž

• každá krajina má právo nominovať do rozhodcovského zboru 2 svojich zástupcov,  
plus hlavný rozhodca je z organizátorskej krajiny

• ubytovanie pre zaregistrovaných účastníkov je zabezpečené v hoteli Ring, účastníci 
podujatia si ho hradia individuálne

• čestní členovia delegácií neplatia ubytovanie - budú ubytovaní na náklady organizátora



ANKOV group, s.r.o.
Poľná 2565/4A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO : 46025464  IČ DPH : SK2023197374
OR SR Bratislava I, vložka č. 70671/B

www.ankov.sk

Hotel Ring
930 02 Orechová Potôň

V cene ubytovania sú raňajky, wifi a parkovanie na hotelovom parkovisku.

• registračný poplatok 50 EUR / pretekár, uhraďte na číslo účtu,                                                     
IBAN: SK7909000000000011468928, BIC: GIBASKBX do 8.9.2021,

• pre potreby registrácie prosíme zasielajte celé mená všetkých účastníkov 
s kontaktom, požiadavkou na typ ubytovania, vrátane vyznačenia čestnej 
delegácie na adresu: hantak@cestnaspol.sk,

• v prípade doplňujúcich informácií zasielajte svoje emaily na adresu:  
hantak@cestnaspol.sk.

ORGANIZAČNÝ
GARANT

INFORMÁCIE
K REGISTRÁCII

CENY
UBYTOVANIA

Dvojposteľová izba štandard pre 1 os      78 EUR

Dvojposteľová izba štandard pre 2 os      106 EUR

Izba De Luxe       111 EUR

Daň za ubytovanie      1 EUR

mailto:hantak%40cestnaspol.sk?subject=RODEO%20V4%20Registr%C3%A1cia
mailto:hantak%40cestnaspol.sk?subject=RODEO%20V4%20info


UBYTOVANIE

Hotel Ring***
930 02 Orechová Potôň

Email: recepcia@hotelring.sk
Tel: +421 917 193 643

GPS:
48°3’10.1” 17°34’15.6”
N 48° 03.169 E 017° 34.260

Zdravie účastníkov konferencie i našich zamestnancov je pre nás prioritou, 
preto budú dodržiavané aktuálne hygienické opatrenia na najvyššej možnej úrovni.

Vstupovať do vnútorných priestorov je potrebné s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Vopred Vám ďakujeme za rešpektovanie nariadení.

Hotel Ring

mailto:recepcia%40hotelring.sk?subject=RODEO%20V4%20Ubytovanie


Dvojkolový systém súťaže, kde každý súťažiaci absolvuje dve jazdy zručnosti na vyznačenej trati 
v poradí, ktoré bude vylosované pred začiatkom pretekov. Nesprávne zdolanie prekážky bude 
hodnotené trestnými sekundami ktoré sa pripočítajú k dosiahnutému času. Do druhého kola 
nastúpia súťažiaci podľa predbežného poradia z prvého kola zostupne od najhoršieho času. 
Výsledný čas je súčtom časov v jednotlivých kolách s pripočítaním trestných sekúnd. 

Štartuje sa na pokyn rozhodcu mávnutím zástavkou, pričom vozidlo má už naštartovaný 
motor a vodič dá pokyn rozhodcovi, že je prichystaný na jazdu. Čas sa začína merať pretnutím 
fotobunky na štartovej čiare a prestáva merať pretnutím fotobunky na cieľovej čiare.

Súťažiaci absolvujú súťažné jazdy vo svojom pracovnom odeve.

Nákladný automobil dvojnápravový vybavený sypacou nadstavbou a prednou snehovou 
radlicou s hydraulickým ovládaním.

SÚŤAŽNÉ VOZIDLO

TRESTNÉ SEKUNDY

1.      Dotyk s každou  tyčkou bránky     15 sekúnd

2.      Dotyk s kužeľom     10 sekúnd

3.      Chybné zastavenie v garáži     10 sekúnd

4.      Dotyk s prekážkou (sudom)     20 sekúnd

5.      Prejazd pravými kolesami cez dosku o rozm. 3 x 0,25 m
     - minutie dosky bez dotyku, prejazd krížom
     - neskorý nájazd, skorší zjazd z dosky

    20 sekúnd
    10 sekúnd

6.      Nepresné premiestnenie prekážky radlicou – za každý sud     10 sekúnd

7.      Nepresné oddelenie polovice pneumatiky radlicou     10 sekúnd

8.      Neregistrovaný dotyk so smerovým kolom, 
     zhodenie smerov. kola

    10 sekúnd

9.      Presnosť zastavenia - mimo plného štvorca
                                                - mimo vonkajšieho obrysu

    20 sekúnd
    30 sekúnd

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE



TRAŤ RODEA


