ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
GREEN RALLYE TATRY 2018
Jazda pravidelnosti automobilov s elektrickým a hybridným pohonom
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1.
1.1

ÚVOD
Súťaž sa uskutoční v súlade s týmito Zvláštnymi ustanoveniami. Zmeny, dodatky a/alebo
modifikácie týchto Zvláštnych ustanovení budú oznámené číslovanými a datovanými
vykonávacími nariadeniami, ktoré vydá organizátor.

1.2

Povrch trate
Povrch tratí RS je 100 % asfalt.

1.3

Celková dĺžka trate
celková dĺžka trate:

111,35 km

2.
2.1

ORGANIZÁCIA
Zaradenie súťaže
Jazda pravidelnosti automobilov s elektrickým a hybridným pohonom

2.2

Názov organizátora, adresa a kontakty
organizátor: AOS klub Poprad, adresa: Šrobárova 47, 058 01 Poprad, Slovenská republika
tel: +421 903 639 422, e-mail: info@greenrallye.sk, internet: www.greenrallye.sk

2.3

Organizačný výbor
predseda: Stanislav Hanzeli
čestný predseda: Eduard Markovič
členovia: Peter Oravec, Ján Ondrišik, Igor Dzivý, Pavol Pribilovič, Ivan Sabaka, Peter
Rusiňák

2.4

Hlavní činovníci
riaditeľ súťaže:
tajomník súťaže:
hlavný lekár:
vedúci spojenia:
vedúci dispečingu:
vedúci spracovania výsledkov:
tlačový tajomník:

2.5

Stanislav Hanzeli
Peter Oravec
Peter Makara
Peter Kováč
Gabriel Szántó
Peter Rusiňák
Roman Ordelt

Umiestnenie riaditeľstva súťaže a kontakty
miesto:
NÁRODNÉ TRÉNINGOVÉ CENTRUM, Športová 2, 058 01 Poprad
(N 49 03 37.00, E 20 18 26.00)
telefón:
+421 903 639 422, +421 905 345 004
doba činnosti: 24.05.2018, štvrtok, 14:00 - 22:00
25.05.2018, piatok, 06:00 - 24:00
26.05.2018, sobota, 06:00 - 21:00
Oficiálna informačná tabuľa
miesto:
Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas: od štvrtka 24.05.2018, 14:00 do soboty 26.05.2018, 21:00
Oficiálna informačná tabuľa bude aj v elektronickej podobe na stránke www.greenrallye.sk

3. PROGRAM
Uzávierka prihlášok
dátum:
14.05.2018, pondelok,
24:00
Zverejnenie zoznamu prihlásených prijatých organizátorom a harmonogramu preberaní
miesto:
www.greenrallye.sk
dátum a čas:
17.05.2018, štvrtok
Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:
Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
08:00
Administratívne preberanie - podľa harmonogramu zverejneného na stránke www.greenrallye.sk
miesto:
Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
13:30 – 14:30
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Technické preberanie
podľa harmonogramu zverejneného na stránke www.greenrallye.sk
miesto:
areál bývalých kasárni ul. 29. augusta, 058 01 Poprad
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
14:00 – 15:00
Prvé zasadnutie Rady športových komisárov
miesto:
Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
15:30
Rozprava súťažiacich
miesto:
Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
15:30
Zverejnenie zoznamu prevzatých posádok a štartových listín
miesto:
Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
16:30
Slávnostný štart súťaže
miesto:
štartová rampa, Poprad, Námestie Sv. Egídia
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
17:15
Štart rally (1. vozidlo)
miesto:
ČK 0 Service OUT
dátum a čas:
25.05.2018, piatok,
20:30
Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:
cieľová rampa ČK 9
dátum a čas:
26.05.2018, sobota,
16:00
Zverejnenie predbežnej záverečnej klasifikácie
miesto:
Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:
26.05.2018, sobota,
17:30
Zverejnenie oficiálnej záverečnej klasifikácie
miesto:
Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:
26.05.2018, sobota,
18:00
4.
4.1

PRIHLÁŠKY
Termín uzávierky prihlášok
S normálnym vkladom:

14.05.2018, pondelok, 24:00

4.2

Postup prijímania prihlášok
Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na stránke www.sams-asn.sk do
termínu uzávierky prihlášok. Zároveň musia pripojiť k prihláške alebo zaslať na e-mailovú
adresu organizátora info@greenrallye.sk nasledovné dokumenty:
- potvrdenie o úhrade prihlasovacieho vkladu.
Po uzávierke prihlášok organizátor potvrdí prijatie prihlášky e-mailom prostredníctvom
stránky www.sams-asn.sk. Súťažiaci potom musí z prílohy e-mailu vytlačiť obojstranne
prihlášku / technickú kartu a podpísané predložiť organizátorovi pri administratívnom
preberaní.

4.3

Počet prijatých prihlášok a triedy
4.3.1 Maximálny počet prijatých prihlášok na súťaž je 30. V prípade prihlásenia viacerých
súťažiacich si organizátor vyhradzuje právo nepriať posledných prihlásených nad
limit.
4.3.2 Povolené sú nasledujúce vozidlá:
- Plne elektricky poháňané sériové vozidlá pre denné používanie,
- Hybridné vozidlá s kombinovaným spaľovacím motorom a elektrickým pohonom.

4.4

Prihlasovacie vklady/„balíky“
4.4.1 Prihlasovací vklad: 90€
4.4.2 Prihlasovací vklad zahrňuje:
- poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám na trati súťaže,
- súťažiaci po zaplatení prihlasovacieho vkladu majú nárok na tieto dokumenty:
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Green Rallye
Tatry
1
1
2
sada
sada

zvláštne ustanovenie
itinerár
oficiálny program súťaže
štartové čísla, rally tabuľky
reklamy organizátora

4.5

Údaje o platbe
Prihlasovací vklad má byť uhradený na účet AOS klubu Poprad
banka: SLSP, a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK 76 0900 0000 0004 9222 1837; SWIFT: GIBASKBX
do správy pre prijímateľa: meno súťažiaceho

4.6

Refundácie
Prihlasovacie vklady budú vrátené v plnej výške:
- prihláseným, ktorých prihláška nebola akceptovaná,
- v prípade, že sa rally neuskutočnila,
- pri odvolaní prihlášky pred uzávierkou prihlášok.
Organizátor vráti 60 % prihlasovacieho vkladu súťažiacim, ktorí sa z dôvodu vyššej moci
(riadne overenej) nemohli dostaviť na štart rally a svoju neúčasť ospravedlnili pred
začiatkom administratívneho preberania. O vrátenie prihlasovacieho vkladu je potrebné
písomne požiadať s uvedením dôvodu do 25.05.2018.

5.
5.1

POISTENIE
Popis poistného krytia
Súčasťou vkladu je poistenie (poistná zmluva uzavretá medzi SAMŠ a poisťovňou
Kooperatíva, Vienna Insurance Group a.s., č. 6574436169), ktoré garantuje poistenie voči
škodám spôsobeným tretím osobám do výšky 233 000 €. Poistné krytie začína štartom rally
a prestáva platiť skončením rally, alebo v momente odstúpenia alebo vylúčenia.
Organizátor nezodpovedá súťažiacim za straty alebo škody, ktoré im vznikli. Posádky sa
zúčastňujú na rally na svoju vlastnú zodpovednosť.

5.2

6.
6.1

REKLAMA A OZNAČENIA
Štartové čísla, rally tabuľky a reklamy organizátora musia byť na vozidle umiestnené od
momentu pristavenia vozidla na technické preberanie po ukončenie súťaže. na konci
podujatia resp. po odstúpenie zo súťaže podľa Prílohy 2 týchto Zvláštnych ustanovení. Ich
umiestnenie bude kontrolované činovníkmi súťaže na technickom preberaní a rozhodcami
faktu v priebehu súťaže.

6.2

Ak rozmiestnenie povinnej/voliteľnej reklamy, štartových čísel alebo rally tabuliek nebude
zodpovedať Prílohe 2 alebo bude zmenený tvar či rozmer reklamy organizátora bude každé
porušenie potrestané rozhodnutím riaditeľa súťaže až do výšky prihlasovacieho vkladu.

7.

PNEUMATIKY
Pneumatiky musia vyhovovať prevádzke na cestných komunikáciách s dezénom minimálne
1,6 mm.

8.

DOBÍJACIE MIESTA
Je možné použiť nasledujúce dobíjacie miesta:
- Nabíjacia stanica VSE, Mnoheľova 829/11, 058 01 Poprad,
- Nabíjacia stanica MAX, Dlhé Hony 4588/1, 058 01 Poprad

9.

OBHLIADKA TRATE
Obhliadky trate nie sú organizované a je zakázané pohybovať sa na trati Green Rallye
Tatry pred samotnou súťažou. Posádky absolvujú Green Rallye Tatry s pomocou itinerára,
ktorý ich danou súťažou prevedie.
Počas súťaže sa posádka musí riadiť platnými dopravnými predpismi Slovenskej republiky.
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10.
10.1

ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE
Doklady, ktoré majú byť predložené:
- vodičské preukazy jazdca a spolujazdca
- povinné zmluvné poistenie vozidla
- vyplnená technická karta
- doklad o STK

10.2

Časový harmonogram administratívneho preberania
Každá posádka sa má prihlásiť na administratívne preberanie vo svojom stanovenom čase,
podľa harmonogramu zverejneného na www.greenrallye.sk a oznámeného pri potvrdení
štartu.

11.
11.1

TECHNICKÉ PREBERANIE
Miesto a časový harmonogram technického preberania
11.1.1 Technické preberanie sa uskutoční v areáli bývalých kasárni ul. 29. augusta,
Poprad v piatok, dňa 25.05.2018 v čase 14:00 – 15:00 podľa harmonogramu
zverejneného na www.greenrallye.sk.

11.2

Bezpečnostná výbava jazdcov
Green Rallye Tatry je jazda pravidelnosti, pri ktorej nie je cieľom najrýchlejší prejazd, ale
dodržať časovú presnosť, alebo stanovenú priemernú rýchlosť, a tiež plnenie daných úloh.
Z tohto dôvodu, súťažiaci nemusia mať bezpečnostné prilby. V každom prípade musia byť
všetci vo vozidle počas jazdy pripútaní bezpečnostnými pásmi.

11.3

Na vozidle bude kontrolované
- VIN kód,
- výška vzoru pneumatík.

12.
12.1

ĎALŠIE POSTUPY
Postup slávnostného štartu a poradie
Slávnostný štart súťaže sa uskutoční dňa 25.05.2018, piatok o 17:15 na štartovnej rampe
v Poprade na námestí Sv. Egídia v zverejnenom poradí slávnostného štartu. Posádky sú
povinné zúčastniť sa slávnostného štartu. Posádky sú povinné umiestniť svoje vozidlá do
predštartového parkoviska pred slávnostným štartom minimálne 30 minút pred svojím
časom slávnostného štartu. Počas presunu vozidla cez námestie Sv. Egídia je povolená
maximálna rýchlosť 15 km/h a prísny zákaz gumovania. Kontrolované rozhodcom faktu.
Pokuta za porušenie je vo výške 500 €.

12.2

Štart rallye a hodnotenie
Posádky budú štartovať podľa štartovej listiny, ktorá bude vyvesená na oficiálnej stránke
rallye. Určená trať sa prejde v stanovenej priemernej rýchlosti. Hodnotenie jednotlivých
skúšok a testov bude stanovené osobitným dokumentom pri administratívnom preberaní
a vysvetlené na rozprave súťažiacich.

12.3

Oficiálny čas na rally
Podľa GPS času platného pre toto časové pásmo.

12.4

Odstúpenie zo súťaže
Ak posádka odstúpi zo súťaže, je povinná oznámiť to na telefónne číslo organizátora: +421
905 345 004 a odovzdať jazdný výkaz v nasledujúcom stanovišti (ČK, STOP).

13.

OZNAČENIE ČINOVNÍKOV
Činovníci súťaže budú označení menovkami a budú identifikovateľní nasledovne:
traťoví komisári:
oranžové vesty
časomerači:
licencie
technickí komisári:
červeno/zelené vesty
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CENY
Absolútna klasifikácia
- Plne elektricky poháňané sériové vozidlá pre denné používanie
1. miesto
poháre
2. miesto
poháre
3. miesto
poháre
- Hybridné vozidlá s kombinovaným spaľovacím motorom a elektrickým pohonom
1. miesto
poháre
2. miesto
poháre
3. miesto
poháre
- Všetky ostatné posádky obdržia pohár a vecné ceny ako spomienku na 1. Green
RallyeTatry

Stanislav Hanzeli
predseda organizačného výboru
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Príloha 1: Časový harmonogram RS

Green Rallye Tatry

Friday / Piatok

25.5.2018

SS

Location

SS dist.

Liason
dist.

ČK

Miesto

Dľžka RS

Spoj. Úsek

RZ

Recharge - nabijacia stanica Poprad - podľa zoznamu v propozíciách

ČK 0

Service OUT

ČK 1

Poprad okruh

RS 1

večerná RS-okruh Poprad
prejazd za sprievodným
vozidlom

STOP
RS

RZ

6,60

3,05

Target time
Jazdná
doba

First car due
čas 1. auta

9,65

20:30

6,60

2,80

2,80

0,25

6,85

0:06

cieľ súťažnej časti prvého dňa

Recharge - nabijacia stanica Poprad - podľa zoznamu v propozíciách
Distance to next recharge

74,45

27,25

101,70

Day total

6,60

3,05

9,65

7

20:36

Section 1

Distance to next recharge

Total dist.
Celk.
vzdial.
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Green Rallye Tatry

Saturday / Sobota

SS / RS
/Test

Location

SS dist.

Liason
dist.

TC / ČK

Miesto

Dľžka RS

Spoj. Úsek

Service OUT - Poprad, Servis rally

ČK 3

Poprad - kameňolom

RS 2

RS Poprad- jazda pravidelnosti

74,45

27,25

4,50

101,70

4,50

0:08

5,70

(10-12
min.)

9:40

17,30

0:30

10:10

5,40
0,30
17,30

0,20

(0:15)

TEST 3 Športové a branné prvky
0,30

10:55

7,05
7,05

0:12

11:07

3,75

4,00

(0:15)

11:22

0,40

22,60

0:40
1:43

12:02

0,25

Svit - železničné priecestie

TEST 6 Prejazdová etapa 3
ČK 7

0,10

Svit - železničné priecestie

TEST 5 Test akcelerácie - šprint na 250 m
ČK 6A

(0:30)

Poprad - OBI

TEST 4 Prejazdová etapa 2

22,20

Štrbské Pleso, Hotel
spoločný program, obed

ČK 7A Štrbské Pleso, Hotel
TEST 7 Prejazdová etapa 4
ČK 8
ČK 8A
ČK 9

13:45
21,85

Tatranská Lomnica, parkovisko TMR

TEST 8 Jazda zručnosti 2

9:28
9:30

Poprad - OBI

TEST 2 Jazda zručnosti 1

ČK 6

čas 1. auta

9:20

Stop RS

TEST 1 Prejazdová etapa 1

ČK 5A

Jazdná doba

Section 2

ČK 2

ČK 5

First car due

Recharge - nabijacia stanica Poprad - podľa zoznamu v propozíciách
Distance to next recharge

ČK 4

Target time

21,85

0:40

14:25

0,30
17,80

(0:15)
0:37

14:40
15:17

0,20

Tatranská Lomnica, parkovisko TMR
Poprad - pešia zóna
výstava / prezentácia vozidiel parkovisko Globus, pešia zóna

0,10
17,80

CIEĽ Rally - Podium

0,30

0:43
0,30

Day total

74,45 27,25

101,70

Rally total

81,05 30,30

111,35

časy v zátvorkách sú orientačné, podľa toho, ako dlho budú trvať jednotlivé disciplíny.
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16:00

Section 3

RZ

Total dist.
Celk.
vzdial.

26.5.2018
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Príloha 2: Nálepky a umiestnenie reklám

Organizátor si vyhradzuje, aby na vozidle ostali tieto voľné miesta:
Povinná reklama (vedľa štartového čísla): GREEN RALLYE TATRY
Voliteľná reklama organizátora:
A:
B:
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