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Attachements /prílohy:

1

Vykonávacie nariadenia boli schválené SAMŠ dňa 21.6.2018 / Bulletin was approved by SAMŠ on 21.6.2018

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA SA MENIA A DOPĹŇAJÚ:
2.1 Zaradenie súťaže – sa dopĺňa: - GEMERSKÝ POHÁR
Účastníci nebudú hodnotení v klasifikáciách MSR/SRP/RRP
PRÍLOHA 7
Spôsobilí súťažiaci / jazdci: držitelia medzinárodnej licencie jazdca / súťažiaceho s povolením štartu
v zahraničí
Spôsobilé vozidlá:
Rally sa môžu zúčastniť len vozidlá ktoré sú testované pre rally podľa národných technických predpisov, jedná
sa o nasledovné skupiny a triedy schválené ASN:
3
3
3
MNASZ:
skupina P, trieda 11 (do 1410 cm ), trieda 12 (do 1410 cm ), trieda 13 (do 2010 cm )
PZM:

triedy HR3, HR4, HR5 a trieda Open 2WD

FAS AČR:

skupina S, trieda 12 (do 2000 cm )

3

3

3

Vozidlá budú rozdelené do dvoch objemových tried, a to do 1600 cm a nad 1600 cm .
Bezpečnostná výbava musí vyhovovať aktuálne platným predpisom FIA.

SUPPLEMENTARY REGULATIONS ARE CHANGED AND ADDED:
2.1 Titles for which the Rally counts are added: - GEMERSKÝ POHÁR
Participants will not be classified in MSR/SRP/RRP
APPENDIX 7
Eligible competitors / drivers:

holders of the international driver´s / competitors licence with starting
permission for abroad

Eligible cars:
Only cars tested for rally according to national technical prescriptions are eligible for this rally
The following groups and classes approved by ASNs:
3
3
3
MNASZ: group P, class 11 (up to 1410 cm ), class 12 (up to 1410 cm ), class 13 (up to 2010 cm )
PZM:

classes HR3, HR4, HR5 and class Open 2WD.
3

FAS AČR: group S, class 12 (up to 2000 cm )
3

3

Cars will be divided into 2 classes – up to 1600 cm and over 1600 cm .
Safety equipment must comply to valid FIA prescriptions.

Marek Podobník
predseda organizačného výboru
Chairman of the organising committee

