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1. Kontakty: 
 
Názov podujatia:  Silvester Rally 2013 
 
Dátum konania:  28. – 29. Decembra 2013 
 
Organizátor:   Gáz 2000 kft. 
    Diana köz 6. 
                       1125  Budapest Madarsko 
              e-mail:furedia@t-online.hu  
 
Spoluorganizátor:  GarZone R.O.P. kft. 
 
Organizačný výbor:  Füredi András            +36 209 264 179 ( English,Deutch) 
    Garamvölgy Zoltán       +36 306 960 386 
 

Riaditeľstvo súťaže 
 
riaditeľ súťaže  Faluvégi Péter 
športový komisár  Kassai András 
hlavný časomerač  Majosházi Péter 
bezpečnostný komisár Fekete Ernő 
technický komisár  Feind Gábor 
 
Silvester Rallye sa uskutoční v súlade s medzinárodnými športovými predpismi FIA, 
národnými predpismi pre rallye vydanými Maďarskou automobilovou federáciou pre rok 
2013, týchto Zvláštnych ustanovení a vydaných vykonávacích nariadení, s účasťou 
pozvaných zahraničných amatérskych pretekárov. 
 

2. Časový harmonogram 
 
Zverejnenie ZÚ:   10. decembra  2013 
 
Kontrolná uzávierka prihlášok: 20. decembra 2012 
 
Uzávierka prihlášok: 
 
Prihlasovanie na súťaž v deň pretekov je možné len v prípade, ak počet prihlásených 
nedosiahne maximálny počet prihlásených, ale aj v tomto prípade musí byť zaslaná 
prihláška do termínu kontrolnej uzávierky t. j.    20. 12. 2012. 



„Hosťujúci spolujazdci“ – je možné ich prihlásenie, mená, osobné poistenie 
a pripoistenie pre preteky je možné zaplatiť na administratívnom preberaní. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť maximálny počet súťažných posádok na 160 
spolu posádky s licenciami a amatéri! 
 
Prihlášky budú prijímané v poradí akom prišli, rozhoduje dátum podania. 
 
Servisné parkovisko: 28. 12. 2013,   07:00 – 20:00 hod. 
    29. 12. 2013,   od 06:00 – do konca súťaže  
 
V servisnom parkovisku je možné ponechať vozidlá aj na noc, ale parkovisko 
nebude strážené a tak organizátor nezodpovedá za veci ponechané vo vozidlách 
a zaparkované vozidlá.   
 
Umiestnenie servisného parkoviska: 

Mogyoród Hungaroring 
GPS N 47°35´00.65“   EO 19°14´32,93“ 

 
Umiestnenie v servisnom parkovisku bude určené rozpisom. Ďalšie požiadavky je 
potrebné uviesť na prihláške. Zvláštne požiadavky na servisné parkovisko môže 
organizátor akceptovať pod podmienkou, keď budú uvedené na prihláške, ktorú 
organizátor obdrží do kontrolnej uzávierky! 
 

3. Povolenie vstupu a prebratie itinerára: 
 
Po príchode 28. decembra 2013 od 7:00 hod. na štolinovom parkovisku, ktoré sa 
nachádza oproti hlavnému vchodu bude postavený stan, v ktorom sa súťažiaci 
zaregistrujú a prevezmú označenia potrebné k povoleniu vstupu do areálu 
Hungaroringu. Súčasne si posádka prevezme aj itinerár. 
Vstup do areálu Hungaroringu bude umožnený len tým vozidlám, ktoré budú mať 
nalepené nálepky poskytnuté organizátorom. 
Povolenie k vstupu len pre tímy oficiálne prihlásené! 
 
K jednému súťažnému vozidlu môžeme do servisného parkoviska umiestniť len jedno 
servisné vozidlo a jedno vozidlo „pohyblivý servis“, ktoré je zhodné s vozidlom, ktorým 
sa bude vykonávať obhliadka trate! 
Označenie pre ďalšie vozidlo je možné zakúpiť pri registrácii. Cena je 10.000,- HUF, 
alebo 35 EUR, prípadne túto sumu je možné zaslať spolu s prihlasovacím vkladom. 
 



Vzhľadom na zimné počasie organizátor ponúka možnosť napojiť sa na elektrickú 
prípojku, ktorá je umiestnená v servisnom boxe o rozmeroch 5 x 8 m. Poplatok za takýto 
servisný box činí 35.000,- HUF, alebo 125 EUR, požiadavku na servisný box je treba 
uviesť v prihláške a poplatok zaslať spolu s prihlasovacím vkladom. 
Plachta a odpadkový kôš sú povinné! 
 

4. Časový harmonogram  
 
Administratívne preberanie: 
 
Čas a miesto                             od 7:00 hod., 28.12.2013 

Hungaroring v budove veže 
podľa časového harmonogramu jednotlivých kategórií 

 
Na administratívnom preberaní predloží posádka platný vodičský preukaz, licencie 
pretekárov, mimo amatérov, doklady od vozidla, športový preukaz vozidla, mimo 
amatérov, a doklady od povinného poistenia. 
 
Technické preberanie 
 
28.12.2013 Administratívne preberanie + 15 minút 
Miesto:    box 42 
 

Pri technickom preberaní nie je prítomnosť súťažnej posádky vzhľadom na 
prebiehajúcu obhliadku trate! 
 Na preberaní je nutné predložiť ochranné prilby (označené minimálne označením 
„E“), výbavu potrebnú v bežnej premávke, uchytenia, bezpečnostnú výstroj. Vozidlo 
musí byť vybavené 4-bodovými bezpečnostnými pásmi! Bezpečnostnou klietkou 
a minimálne 2 kg hasiacim prístrojom, upevneným podľa platných predpisov. 
 Na technické preberanie je možno pristaviť len udržiavané a čisté vozidlo. 
 
 Vzhľadom na zimné podmienky sa odporúčajú zimné pneumatiky, doplňujúce 
osvetlenie a zimnú výstroj. 

Snehové reťaze a pneumatiky s hrotmi sú zakázané! 
 
Obhliadka trate: 
 

28.12.2013   7:00 – 15:00 hod. 
 
 



Vyvesenie štartovej listiny:  1. úsek (1. deň) 
28.12.2013 o 15:30 hod. 

Miesto: Oficiálna tabuľa, resp. oficiálna stránka podujatia  
Vyvesenie štartovej listiny pre oba úseky sa uskutoční súčasne. 
 
Štart: 1. úsek (1.deň) 28.12.2013 o 16:30 hod. (v klesajúcom poradí) 
 Slávnostný štart 28.12.2013  o 16:30 hod. 
 
Umiestnenie oficiálnej tabule: 
 

Hungaroring pri vchode do veže 
 

„Super Rallye“ 
 Posádkam, ktoré vypadnú v prvom dni pretekov a dokážu odstrániť poruchu na 
vozidle bude umožnené štartovať v druhý deň, za podmienky, že sa telefonicky dohodnú 
s technickým komisárom, aby sa vozidlo mohlo prehliadnuť. Vozidlo je potrebné pristaviť 
na miesto, kde bolo technické preberanie. Bez povolenia technického komisára nebude 
štart povolený. 
 Posádka, ktorá bude 2. deň znova štartovať dostane penalizáciu za každú 
neodjazdenú RS +5 minút k najhoršiemu dosiahnutému času v jednotlivých RS. 
 UP pred štartom a nočné UP nebudú vyznačené. 
 
Štart: 2. úsek (2.deň) 29.12.2013 o 07:30 hod.  
 
Predbežné výsledky: približne 20 minút po dojazde posledného vozidla do cieľa. 
 
Miesto: Oficiálna tabuľa 
 
Čas na protesty: 30 minút od času vyvesenia predbežných výsledkov. 

Proti nameranému času nie je možné protestovať. 
Protesty sa odovzdávajú výlučne písomne riaditeľovi pretekov. 

 
Odovzdávanie cien:  29.12.2013 približne o 17:00 hod. 
Miesto:     Hungaroring v budove veže na mieste administratívneho preberania 
 

5. Prihlasovanie 
Z dôvodu sviatkov, pred súťažou prijímame prihlášky výlučne  

e-mailom do 20.12.2013 
   e-mail: furedia@t-online.hu 
 



 
Štartovné zasielajte na nižšie uvedenú adresu poštou, alebo bankovým prevodom: 
 

GÁZ 2000 Kft. 
1125  Budapest, Diana köz 6. 

Číslo účtu: HU 88 119962240609309510000001 
Swift kód banky: GIBAHUHB 

Adresa Banku: 1113 Budapest, Népfürdő u. 24 – 26 
 

 Prihláška bude prijatá len v tom prípade, že bude k nej priložená poštová 
poukážka, resp. potvrdenie o bankovom prevode a bude odoslaná faxom alebo 
skenovaná a odoslaná e-mailom. 
  

Organizátor príjme maximálne 160 prihlášok 
 

 Pre pretekárov nie sú povinné licencie pretekárov mimo licenčných jazdcov. Pre 
vozidlá nie sú povinné homologačné listy a preukazy športového vozidla mimo 
licenčných jazdcov. 
 Súťaže sa môže zúčastniť len posádka, ktorej obaja členovia disponujú 
náramkom, ktorý potvrdzuje, že dotyčná osoba je poistená, má oblečenú uzavretú 
kombinézu minimálne pre mechanikov a má nasadenú ochrannú prilbu. Uvedená výstroj 
a správne napnutie bezpečnostných pásov kontrolujú určené osoby na štarte každej 
rýchlostnej skúšky. 
 

Štartovné na Silvester Rallye zaplatené od 10.12.2013 do 20.12.2013 
je 48.000 HUF alebo 165 EUR za posádku 

(Suma zahŕňa cestnú daň pre motorové vozidlá.) 
 
 

Poistné činí 12.000 HUF alebo 43 EUR 
Poplatok povinného poistenia zahŕňa poistenie súťažného vozidla za zodpovednosť za 
spôsobené škody, ktoré platí po oba dni súťaže.  
Poistné sa platí pri administratívnom preberaní. 
 
Plus označenie na pohyblivý servis má možnosť posádka zakúpiť pri administratívnom 
preberaní, alebo pri registrácii. Cena nálepky je 10.000 HUF alebo 35 EUR. 
Vzhľadom na zimné počasie organizátor ponúka možnosť pripojiť sa na elektrickú 
prípojku, ktorá je umiestnená v servisnom boxe o rozmerov 5 x 8 m. Poplatok za 
servisný box s elektrickou prípojkou činí 35.000 HUF, alebo 125 EUR, požiadavku na 
takýto servisný box je potrebné uviesť v prihláške a poplatok zaslať spolu 
s prihlasovacím vkladom. 



 

6. Popis trate 
 
Celková dĺžka trate: cca 65 km 
Rýchlostná skúška 28.12.2012 1 x 6,5 km 
Rýchlostné skúšky 29.12.2012 3 x 8 km 2 x 6,5 km 1 x 13 km (okruhová) 
Rýchlostné skúšky celkom 57,1 km 
Trať sa absolvuje podľa itinerára 
Prilby, bezpečnostné pásy, kombinézy sú posádky povinné používať počas celej súťaže. 
 
V prípade veľkého počtu prihlásených posádok sa časy štartu do RS môžu skrátiť pod 1 
minútu. 
 

7. Hodnotenie – Tresty 
 

Skorý príchod do ČK +60 sekúnd 
Neskorý príchod do ČK +10sekúnd 
Meškanie medzi dvoma ČK max. 15 minút 
Meškanie počas celej rallye max. 30 minút 
Víťazom sa stáva posádka, ktorá v čo najkratšom súčte časov absolvovala rýchlostné 
skúšky a získala najmenší počet trestných bodov. 
V sporných prípadoch rozhodne športový komisár! 
 

Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť! 
 

Hodnotenie: V kategóriách 1. – 3. miesto  
  Lada pohár do 1600 ccm 1. – 3. miesto 
  Lada pohár nad 1600 ccm 1. – 3. Miesto 
  Absolútne 1. – 3. Miesto (amatéri aj licenční jazdci) 
 
Kategórie       Čas administratívneho preberania 
Amatéri (držitelia licencií SRP sa považujú za amatérov) 
H/1 do 1100 ccm a predjazde:     7:00 – 7:30 hod. 
H/2 do 1400 ccm       7:30 – 8:00 hod. 
H/3 do 1600 ccm       8:00 – 9:30 hod. 
H/4 do 2000 ccm       9:30 – 10:30 hod. 
H/5 nad 2000 ccm dvojkolky     10:30 – 11:30 hod. 
H/6 nad 2000 ccm 4-kolky – turbo     11:30 – 12:30 hod. 
 
Kategória licenčných jazdcov 



H/7 ORB, RC, MSR, PAV (alebo jazdci z iných krajín, ktorí sú držiteľmi licencií rallye, 
kopcových, alebo okruhových do 1600 ccm) 
H/8 ORB, RC, MSR, PAV (alebo jazdci z iných krajín, ktorí sú držiteľmi licencií rallye, 
kopcových, alebo okruhových nad 1600 ccm) 
H/9 Historické vozidlá (budú hodnotené aj v absolútnom poradí, zaraďujú sa sem 
vozidlá, ktoré boli vyrobené pred 31. decembrom 1981 a sú vybavené predpísanými 
bezpečnostnými preukazmi). 
Koeficient prepočtu výkonu turbo benzín 1,7 diesel 1,5 
Predpísaný priemer restriktora je 34 mm 
Vozidlá s turbom bez restriktora nubudú hodnotené. 
 

8. Pravidlá obhliadky trate 
 
Na úsekoch trate, kde budú vedené rýchlostné skúšky možno vykonať obhliadku 

trate výlučne 28. decembra 2013 a maximálne 3x. 
Na obhliadku trate možno použiť len sériové vozidlo bez ochrannej konštrukcie. 
Maximálna povolená rýchlosť je 50 km/h. 
Počas obhliadky trate RS platí pre všetkých účastníkov podujatia (pretekárov, 

doprovody, vedúcich tímov), že cesty kadiaľ budú vedené rýchlostné skúšky budú 
prekvalifikované na jednosmerné cesty. 

Počas obhliadky úsekov RS budú traťoví komisári vykonávať činnosti na štartoch 
a stopčiarach v týchto bodoch sú pretekári povinní zastať za účelom potvrdenia karty na 
obhliadku trate. 

Porušenie pravidiel obhliadky trate potrestá organizátor peňažnou pokutou od výšky 
60.000 HUF alebo 200 EUR až po odmietnutie štartu. 

Každá posádka je zodpovedná za správanie všetkých členov tímu. 
 
Počas obhliadky úseky RS nie sú uzavreté preto tu platia predpisy, ako v bežnej 

premávke, preto ich dodržiavanie je povinné! 
Zvýšenú pozornosť je nutné venovať hlavne chodcom a ostatným účastníkom 

cestnej premávky. 
 
 
 
 

9. Popis poistenia   
 

Podujatia sa môže posádka zúčastniť len s vozidlom, ktoré má v súlade s právnymi 
normami EU povinné poistenie proti škodám spôsobeným tretím osobám a pripoistenie 
proti škodám spôsobené súťažným vozidlom.  



Pripoistenie platí od štartu po cieľ pretekov, resp. do času, keď posádka predčasne 
ukončí súťaž. 

Poisťovňa nehradí škody vzniknuté na súťažnom vozidle, resp. na veciach, ktoré 
boli umiestnené vo vozidle, ďalej škody, ktoré vznikli na uzavretých tratiach RS súčasne, 
škody vzniknuté jazdcovi a spolujazdcovi alebo na jeho osobných veciach, škody 
vzniknuté na povrchu vozovky, ktoré nevznikli haváriou vozidla. 

Pripoistenie sa nevzťahuje na servisné vozidlá hoci sú označené tabuľkami, ktoré 
poskytol organizátor, pretože tieto vozidlá nie sú súčasťou štartového poľa. Všetku 
zodpovednosť za spôsobené škody prevádzkou vozidla nesie vodič vozidla resp. držiteľ 
vozidla. 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť voči účastníkom podujatia pri 
vzniknutých škodových udalostiach.  

Posádky sa podujatia zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. 
 
Organizátor dodá posádkam povinné reklamy ich názvy a umiestnenie bude 

oznámené vykonávacím nariadením. 
 
 
 
Oficiálne testovanie vozidiel pred podujatím 
 
Dňa 27.12.2013 v čase od 08:00 do 16:00 hod. organizujeme testovanie vozidiel. Na 

testovanie sa treba vopred prihlásiť, poplatok činí 20.000 HUF alebo 70 EUR. Poplatok 
je treba zaslať spolu s prihlasovacím vkladom. 

Test sa uskutoční na 1,5 km úseku, obsahuje retardér a v blízkosti bude vyhradená 
plocha pre servis. Nedodržanie smeru jazdy sa potrestá odmietnutím štartu. Každý 
účastník je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľov.  Test nie je súčasťou pretekov 
preto sa naň nevzťahuje poistenie. 

  
 


