Automotoklub BANÍK HANDLOVÁ, F. Nádaždyho 2, 972 51 Handlová, tel. 0910985979
Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová, tel. 046 519 25 39, 0908 342 616

PROPOZÍCIE
44. ročníka

MEDZINÁRODNEJ MOTOTURISTICKEJ SÚŤAŽE
BANÍCKA RALLYE 2018
20. ročníka „O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“ – jazda zručnosti
a 4. kolo 32.ročníka celoštátnej dopravno – výchovnej súťaže
Rodičia, jazdite opatrne! „MLADÝ NAVIGÁTOR“

HANDLOVÁ, 22.6. – 24.6.2018

www.amk-banikhandlova.webnode.sk
www.mototuristika.sk, www.aksr.sk, www.handlova.sk
magdolenrichard@gmail.com

Banícka rallye 2018 sa koná pod záštitou
Predsedu Trenčianského samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku
Prezidenta Autoklubu SR Mgr.Štefana Mihálika
Primátora mesta Handlová Ing.Rudolfa Podobu
Starostky obce Čičmany Mgr. Natálie Dubnicayovej

PROPOZÍCIE
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Ing. Rudolf Podoba
Arpád Koszta
Ing. Milan Mátych
Richard Magdolen
Jozef Padúch
Mgr. Branislav Čukan
Slávka Janíková
Viktor Magdolen
Alžbeta Kosztová
Ing. Viliam Majdlen
Mgr. Jana Paulínyová
Pavlína Magdolenová

predseda organizačného výboru, primátor mesta Handlová
riaditeľ súťaže
zástupca riaditeľa
hlavný rozhodca
vedúci trate
tajomník
vedúca súťažných prvkov
vedúci jazdy zručnosti
hospodár
starostlivosť o súťažiacich a ubytovanie
vedúca propagácie
výpočtové stredisko

1. Názov, cieľ a poslanie súťaže
Medzinárodná mototuristická BANÍCKA RALLYE 2018 (44.ročník Slovakia tour) je usporiadaná pre všetkých
motoristov, milovníkov prírody a historických pamiatok. Cieľom súťaže nie je len overenie motoristických zručností
a vedomostí súťažiacich, ale i propagácia prírodných krás Slovenska, histórie baníckych miest a obcí, ako aj
pohostinnosť ich obyvateľov.

2. Usporiadateľ
AUTOMOTOKLUB Baník Handlová, F. Nádaždyho 2, 972 51 HANDLOVÁ, SK
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 HANDLOVÁ, SK

3. Dátum a miesto konania
Súťaž sa koná v dňoch 22.6. – 24.6.2018. Centrum súťaže je mesto Handlová.
Súťaž prebieha v okresoch Prievidza a Žilina.
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4. Druh a charakter podujatia
Súťaž je organizovaná ako záujmové medzinárodné mototuristické podujatie a 4.kolo celoštátnej dopravnovýchovnej súťaže Rodičia, jazdite opatrne! Pozostáva z dvoch súťažných dní. Podujatia sa zúčastňujú motoristi
v týchto kategóriách:
 Banícka rallye – klasické autá
 Jazda zručnosti o „POHÁR MESTA HANDLOVÁ”
 RJO -„Mladý navigátor” – vekové pod kategórie: A do 7 rokov, B 8-10 rokov, C 11-13 rokov,
D 14-16 rokov, E nad 17 rokov. Započítava sa: jazda zručnosti + prvá a druhá etapa + súťažné úlohy.

.

V súťaži Jazda zručnosti o „POHÁR MESTA HANDLOVÁ” sa môže zúčastniť aj ďalší člen posádky vozidla, ktorý
vlastní vodičské oprávnenie. Do kategórie RJO -„Mladý navigátor” sú automaticky zaradené všetky posádky
prihlásené na Banícku rallye.

5. Trasa podujatia
Trasa vedie prírodnými krásami Stredoslovenského kraja. Prebieha v okresoch Prievidza a Žilina. Je rozdelená do
4.etáp, dĺžka trate je 160 km.

6. Súťaž
Súťaž je organizovaná podľa platných Pravidiel záujmových mototuristických súťaží a RJO , vrátane plnenia úloh a ich
hodnotení. Orientačná jazda sa jazdí podľa jednoduchých itinerárov.

7. Technicko – organizačné zabezpečenie
–
–
–
–
–

Ubytovanie a stravovanie pre všetkých účastníkov bude zabezpečené podľa záväzných objednávok
súťažiacich,
prezentácia účastníkov bude v Dome kultúry Handlová, Námestie Baníkov 3., podľa priloženého
programu,
účastníkom doporučujeme kúpací úbor a turistickú výstroj,
celá súťaž je organizovaná v súlade s platnou vyhláškou pravidiel cestnej premávky SR,
štartovné čísla na označenie motorových vozidiel ako aj povinné reklamy budú odovzdané pri
prezentácii.

8. Prihlášky a vklad
Prihlášky sa podávajú cez elektronický formulár na : www.mototuristika.sk do 10.6.2018. Prihlásiť sa je možné aj
po tomto termíne, ale usporiadateľ už nezabezpečuje ubytovacie služby, nakoľko ubytovacia kapacita je obmedzená.
Výška vkladu je rozpísaná v záväznej prihláške. Štartovné sa platí pri prezentácii.

9. 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.
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10. Ceny
–
–
–
–
–
–

1. - 5. miesto v absolútnom poradí v Baníckej rallye
1. - 5. miesto v jazde zručnosti „ O Pohár mesta Handlová“
1. - 3. miesto v jazde zručnosti – ženy
1. - 3. miesto v jazde zručnosti – juniori (do 18r. - v sprievode rodiča)
1. - 3. miesto v každej kategórii RJO „Mladý navigátor“
Cena pre najvzdialenejšiu posádku

11. Zvláštne ustanovenia
Každý účastník sa zúčastňuje súťaže na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa uhradiť škody
spôsobené ním alebo ostatnými členmi posádky tretím osobám alebo usporiadateľovi. Je preto povinný zachovať
bezpečnostné opatrenia, ako aj rešpektovať pokyny usporiadateľa. Pri jazde vozidlom platí povinné zmluvné poistenie
a havarijné poistenie (okrem JZ a zvláštnej skúšky), pokiaľ ho má súťažiaci uzavreté.
Bližšie informácie na telefónnych číslach: 0910 985 979 - riaditeľ , 0904 288 154 – vedúci trate.

Propozície schválené výborom AMK dňa : 10.05.2018

Arpád K O S Z T A, v.r.
riaditeľ súťaže, predseda AMK

ČASOVÝ PROGRAM BANÍCKEJ RALLYE 2018
PIATOK: 14:00 - 16:00
15:00 - 18:00
18:00 - 19:00
20:00

prezentácia, Dom kultúry, námestie Baníkov 3, Handlová
jazda zručnosti, letisko Handlová časť Morovno
večera, pre ubytované posádky, Handlová – Bistro Ľubica
slávnostné otvorenie v Dome Kultúry, rozprava

SOBOTA: 08:00 - 08:30
08:45
09:00
13:00 - 14:00
16:00
18:00
19:00
20:00

raňajky, pre ubytované posádky, Handlová – Bistro Ľubica
kladenie vencov, ku pamätníku Baníkov
štart do 1.etapy, pred pamätníkom Baníkov
obed v cieli 2.etapy – Kaštieľ Čičmany
príjazd do cieľa
večera – Handlová, Dom kultúry
vyvesenie výsledkov
slávnostné vyhodnotenie, dekorovanie víťazov, hudobná zábava

NEDEĽA: 08:00 - 08:30 raňajky, pre ubytované posádky, Handlová – Bistro Ľubica
09:00
ukončenie súťaže, voľný program
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