
 

Vážení priatelia, 
 
Termín nultého ročníka rýchlostného slalomu historických a
sa nám blíži závratným tempom.
Spresňuje sa nám program a 
v sobotu 09.07.2016  s týmto programom:
 
SOBOTA 09.07.2016 
  7:00 – 8:00  príjadz na letisko (kto chce, môže prís
  8:00 – 8:30  technické prebratie
  8:30 – 9:00  rozprava 
  9:00 – 11:00 meraná tréningová jazda ( historické automobily 3 kolá, pretekári 4 kolá)
11:00 – 12:00 obedňajšia pauza pred ostrými jazdami
12:00 – 14:00 1. ostrá meraná jazda
14:00 – 16:00 2. ostrá meraná jazda
16:00 – 18:00 3. ostrá meraná jazda
18:00 – 19:00 vyhlásenie výsledkov
19:00 – 20:00 ak bude záujem 
Po 20:00 sa tra ť uzatvorí a bude vyhlásený úplný zákaz jazdenia 
 
Po vyhlásení výsledkov a voľných jazdách 
na letisku cez noc, jeme a pijeme to, 
Tí, ktorí sa nemôžu, alebo nechcú zdrža
 
NEDEĽA 10.07.2016 
8:00 – 15:00 voľné jazdy 
 
V nedeľu si potrénujeme techniku jazdy vo vo
Jazdy nebudú merané, budeme sa vozi
Aj táto zábava bude podľa pravidiel 
auto, jazdiť sa bude 3-4 kolá tak, ako v
 
Hodnotenie 
Čo sa týka hodnotenia jázd, tak pre historikov v
časy na jazdu s trestnými sekundami a
pretekárov sa do hodnotenia sč
víťazov je dané poradím týchto č
 
 
 
 
 

 
0 -tý ročník

rýchlostného slalomu historických
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historických pretekárskych vozidiel

Letisko Vyškov  
09.-10.07.2016 

 

rýchlostného slalomu historických a historických pretekárskych vozidiel
sa nám blíži závratným tempom. 

 organizácia dňa. Rozhodli sme sa, že hlavné preteky budú 
týmto programom: 

príjadz na letisko (kto chce, môže prísť už v piatok poobede. Budem
technické prebratie vozidiel 

meraná tréningová jazda ( historické automobily 3 kolá, pretekári 4 kolá)
ajšia pauza pred ostrými jazdami 

1. ostrá meraná jazda 
2. ostrá meraná jazda 
3. ostrá meraná jazda 
vyhlásenie výsledkov 
ak bude záujem - voľné jazdy (samozrejme podľa pravidiel, nemerané)

bude vyhlásený úplný zákaz jazdenia  

ľných jazdách sa budeme zabávať až do rána bieleho
pijeme to, čo si prinesieme a spíme pod autami.

Tí, ktorí sa nemôžu, alebo nechcú zdržať do nedele, môžu samozrejme kedyko

u si potrénujeme techniku jazdy vo voľných jazdách, prípadne si postavíme inú tra
Jazdy nebudú merané, budeme sa voziť len pre zábavu. 

ľa pravidiel – na jazdu sa treba prihlásiť, na trati bude sú
4 kolá tak, ako v preteku. 

, tak pre historikov v jazde pravidelnosti sa porovnávajú 2 najbližšie 
trestnými sekundami a poradie sa stanoví poradím rozdielov 

pretekárov sa do hodnotenia sčítavajú 2 najlepšie časy (s trestnými sekundami). Poradie 
azov je dané poradím týchto časov.  

čník  
rýchlostného slalomu historických 

historických pretekárskych vozidiel 

historických pretekárskych vozidiel 

hlavné preteky budú 

piatok poobede. Budeme už tam) 

meraná tréningová jazda ( historické automobily 3 kolá, pretekári 4 kolá) 

a pravidiel, nemerané) 

 až do rána bieleho. Ostávame 
spíme pod autami. 

 do nedele, môžu samozrejme kedykoľvek odísť. 

ných jazdách, prípadne si postavíme inú trať. 

i bude súčasn iba 1 

jazde pravidelnosti sa porovnávajú 2 najbližšie 
poradie sa stanoví poradím rozdielov časov,  pre 

asy (s trestnými sekundami). Poradie 



Štartovné      70€ (1900 CZK) spolu za sobotu a nedelu. 
V štartovnom je zabezpečené:  - meraný tréning, 1 jazda (zmena) 
     - meraná jazda, 3 jazdy (zmena) 
     - voľné jazdy podľa pravidiel 
     - pre jazdcov občerstvenie + nápoje 
 
Pri platbe vopred (do 30.06.2016) na účet 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    ( ACC Brno) 
Ing. arch Peter Babinec  +421 905 605 794  babs@babs.sk (Bratislava) 
 
Uzávierka prihlášok je do 30.06.2016.  
Prihlášku, prosím, vyplňte a pošlite mailom na babs@babs.sk. 
 
Tešíme sa na vašu účasť. 
 
Ing.arch. Peter Babinec 
 


