Pozvánka
ozvánka
na nultý ročník
čník
rýchlostného slalomu historických
a
historických pretekárskych vozidiel

Letisko Vyškov
09.-10.07.2016
Vážení priatelia,
pozývame Vás na nultý ročník
čník rýchlostného slalomu historických a historických pretekárskych
vozidiel.
Túto akciu sme sa rozhodli zorganizovať
zorganizova hlavne preto, aby sme sa dobre zabavili, pojazdili
a posúťažili s našimi veteránmi.
Preteky plné napätia budú v sobotu a nedeľu 09.-10.07. 2016 od 8.00 vo Vyškove na letisku.
Jazdiť budeme na letištnej
tnej ploche s rozmermi 300 x 50 m. Máme pripravenú
pripraven trať, ktorá je
postavená podľa
a pravidiel rýchlostného slalomu.
Celá akcia sa bude organizovaná podľa
pod jasných pravidiel a zúčastniťť sa môžu vozidlá, ktoré
budú vyhovovať technickým a bezpečnostným predpisom a jazdci majú predpísanú výbavu pre
svoju kategóriu.
Slalom a rýchlostný slalom - slalom je disciplína, pri ktorej trať pozostáva z jednotlivých
„prekážok“ (branky) a účelom
čelom je prejs
prejsť trať v čo najkratšom čase.
ase. Branky sú postavené
z kuželov, preto sa nemusíte
emusíte báť poškodenia auta. Trať bude postavená tak, aby prejazd trate
mohol byť naozaj rýchly. Bránky budú širšie a vzdialené ďalej od seba.
bezpe nostnými pravidlami, požadovanou
Vysoká bezpečnosť - je zaistená jednak bezpečnostnými
bezpečnostnou
nostnou výbavou, ale aj tým,
tým že na trati nemôže súčasne jazdiťť viacero vozidiel.
Jazda pravidelnosti - aby ste si mohli zasúťažiť
zasú
aj so sériovými autami, prípadne nechcete
riskovať pri rýchlej jazde, organizujeme aj slalom s jazdou pravidelnosti. Budeme jazdiť
jazdi na
rovnakej trati ako „šialení“ pretekári, len s tým rozdielom, že trať bude kratšia, pretože bude ma
mať
menej kôl. Súťažíme o to, kto bude mať
ma najmenší rozdiel časov
asov na prejazd kola, samozrejme aj
s trestnými sekundami za jazdecké chyby.
Trať bude merať cca 1900m
00m a bude pozostávať z 3 kôl.
Rýchlostný slalom - súťaží sa o najrýchlejší prejazd trate spolu s trestnými sekundami za
jazdecké chyby. Účasť v tejto disciplíne je vyhradená len historickým pretekárskym autám. Pri
prejazdoch sa dosahujú rýchlosti 100-150
100
km/h.
Trať bude merať cca 2500m
m a bude pozostávať zo 4 kôl.
Štartovné
V štartovnom je zabezpečené:
čené:

70€ (1900 CZK) spolu za sobotu a nedelu.
- meraný tréning, min 2 jazdy
- meraná jazda, min 2 jazdy
- voľné jazdy podľa pravidiel
- pre jazdcov občerstvenie + nápoje

Pri platbe vopred (do 30.06.2016) na účet
ú
je poskytnutá štartovné znížené na 55€ (1500 CZK).

Štartovné, prosím, uhraďte na účet:

Ing.arch. Peter Babinec
Pluhová 32, 83103 Bratislava
IBAN SK5509000000000630151268
Slovenská sporitelňa,a.s., Bratislava
* do poznámky, prosím, uveďte Vaše meno.

Po obdržaní úhrady Vám zašleme potvrdenie o prijatí platby.
Ubytovanie nezabezpečujeme. Môžeme kempovať priamo na letisku.
V prípade záujmu a otázok kontaktujte:
Vladimír Jokl
+420 602 740 907
Ing. arch Peter Babinec
+421 905 605 794

babs@babs.sk

( ACC Brno)
(Bratislava)

Prihlášku a Pravidlá zasielame spolu s pozvánkou v prílohe.
Uzávierka prihlášok je do 20.06.2016.
Prihlášku, prosím, vyplňte a pošlite mailom na babs@babs.sk.
Presný časový harmonogram, propozície a mapu pretekov zašleme 14 dní vopred mailom.
Veríme, že si všetci dobre zajazdíme a zo soboty na nedeľu aj dobre pobavíme.
Tešíme sa na vašu účasť.
Ing.arch. Peter Babinec

