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DeutschMann® Rallye Trebišov
Úvod
Vitajte na DeutschMann® Rallye Trebišov!
Tento Sprievodca súťažou je určený pre súťažiacich, posádky, sprievodné teamy, novinárov
a činovníkov súťaže. Nemá povahu Zvláštnych ustanovení, nenahrádza ich a ani ich nedoplňa.
Jeho úlohou je podať všetkým zúčastneným základné informácie o súťaži. Bol pripravený
k termínu 10.06.2017

1. Trebišov

Dovoľte, aby sme vám v úvode predstavili mesto Trebišov, v ktorom v dňoch 31.08. –
02.09.2017 uskutočníme prvý ročník DeutschMann® Rallye Trebišov.
Okresné mesto Trebišov sa nachádza v juhovýchodnom cípe východného Slovenska, neďaleko
hraníc s Maďarskom (20 km) a Ukrajinou (50 km). Je centrom juţného Zemplína a rozprestiera sa
na úrodnej Východoslovenskej rovine.
Mesto má bohatú historickú minulosť, ktorú moţno dokumentovať uţ od mladšej doby kamennej.
Najstaršia písomná zmienka o meste je z roku 1254 v súvislosti s níţinným vodným hradom Parič,
ktorého obnovená ruina sa nachádza v mestskom parku. V stredoveku bolo mesto centrom tohto
poľnohospodárskeho kraja.
Súčasný Trebišov je okresným mestom, v ktorom sídlia správne, súdne, školské a kultúrne
inštitúcie. Počet obyvateľov mesta je 23 437, mesto leţí v nadmorskej výške 109 m nad morom.
K najvýznamnejším historickým pamiatkam mesta patrí barokovo – klasicistický kaštieľ z roku
1786, ktorý bol prestavaný Andrássyovcami v 19. storočí. Najstaršou historickou pamiatkou mesta
sú základy kostola sv. Ducha z polovice 13. storočia.
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2. Spoločnosť DeutschMann®, generálny reklamný partner

Spoločnosť DeutschMann je slovenská špedičná firma so sídlom v Trebišove a s dcérskymi
spoločnosťami v Ţiline, v Chorvátsku a v Dubaji. Bola zaloţená v roku 1999 a v súčasnosti
zamestnáva vyše 150 zamestnancov. Pribliţne 80% činnosti firmy spočíva v zabezpečovaní
prepráv tovaru cestnou dopravou pomocou kamiónov, avií a dodávok po Európe, zbytok je po
celom svete bez ohľadu na štát.
K dispozícii má cca 200 zmluvných dopravcov a vyše 17 000 dopravcov a špedícií s
nepravidelným kontaktom z celej Európy. Vďaka tomu je pre klientov schopná zabezpečiť
akýkoľvek typ vozidla (od 1 kg do 300 ton) a zrealizovať akýkoľvek druh prepravy.
Špecializuje sa na rýchle expresné transporty hlavne pre automobilový priemysel s termínom
dodávky do 24 hodín.
Všetci zamestnanci firmy DeutschMann sú k dispozícii nonstop 365 dní v roku. Rozprávajú
niekoľkými svetovými jazykmi, takţe klient im zadá objednávku prepravy a uţ sa o nič nestará,
zamestnanci vedia rýchlo zvládnuť akýkoľvek problém.

Ciele firmy
1. Úspešne zrealizovanou prepravou tovaru odbremeniť klienta od všetkých problémov s
prepravou tovaru.
2. Stať sa firmou, ktorá je vzorom úspechu a pouţitia etiky v celej spoločnosti tak, aby aj ostatné
firmy v našom blízkom, či vzdialenejšom okolí chceli zistiť náš systém práce, náš etický kódex a
chceli by sa nám vyrovnať. Aby nás obchodná komora, Zv z podnikateľov a iné štátne inštitúcie
dávali ako vzor tým ostatným podnikateľom. B
DOBR M PR KLADOM.
3. Postarať sa a dať prácu dopravcom tak, aby mohli splácať svoje leasingy, aby si mohli obnoviť
svoj vozový park tak, aby sme tie autá potom mohli ponúknuť klientom a pom cť im poriešiť
transporty.
4. Zabezpečiť spokojnosť, vysoký príjem za vynikajúcu produkciu a neustály odborný a ľudský rast
všetkých zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a známych, ktorí vysokou mierou prispievajú
k úspechu našej firmy. Zabezpečiť, ţe patriť k "deutschmannovcom", znamená patriť k skupine
šikovných, výnimočných ľudí, ktorí sú neporovnateľne vyššie úrov ou vzdelania i zmýšľania, ktorí
sú elitou medzi obchodníkmi.
5. Zabezpečiť, aby mladí ľudia, ktorí odišli za prácou do zahraničia, sa mohli vrátiť domov a nájsť
prácu v našej firme, kde m ţu nadobudnuté schopnosti a znalosti cudzích jazykov naplno vyuţiť.
Aby neprodukovali pre zahraničné štáty, ale aby vrátili svojou produkciou tomuto štátu to, čo
dostali v bezplatnom školskom vzdelaní.
6. Urobiť z našej firmy rodinnú firmu, kde m ţu spolu pracovať manţelia, deti, strýkovia, tety, krstní
rodičia, krstné mamy, staré mamy, ujovia, bratranci, sesternice, ale i kamaráti, spoluţiaci.
7. Zabezpečiť vysoký stabilný rast a príjem firmy a blahobyt jej majiteľov.
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3.

DeutschMann® Rallye Trebišov

3.1

Organizátor:
adresa:
mobil:
e-mail:
internet:

3.2

Organizačný výbor
Predseda organizačného výboru
Riaditeľ súťaţe
Zástupca riaditeľa – bezpečnosť
Zástupca riaditeľa – organizácia
Tajomník súťaţe
Tlačový tajomník
Činovník pre styk s jazdcami
Hlavný lekár
Vedúci servisu
Vedúca UP
Vedúca štartu a cieľa

Auto klub Košice
040 01 Košice, Hroncova 3, Slovenská republika
+421 917 671 777
autoklub@rallye.sk
www.rallye.sk
Gabriela Szczeczinová
Rastislav Bánoci
Ján Gregor
Peter Szczeczina
Dobroslava Štroncerová
Zdenka Tamášová
Maroš Sucháč
Ladislav Šimák
Tomáš Kecer
Monika Cardová
Bibiána Štyriaková

+421 903 608 341
+421 904 297 344
+421 903 863 888
+421 903 644 341
+421 948 276 414
+421 902 509 363
+421 911 539 622
+421 915 851 077
+421 915 858 227
+421 911 343 635
+421 902 296 044

3.3

Zaradenie súťaže
Majstrovstvá Slovenska v rally (MSR)
Majstrovstvá Slovenska v rally historických vozidiel (MSR RHA)
Slovenský rally pohár (SRP)
Rally Legend (RL)
Národné podujatie s povolenou zahraničnou účasťou (NEAP)
Rally škola (RŠ)

3.4

Priestory súťaže
Organizátorom sa podarilo sústrediť súťaţ do jedného centra – vedľa seba sa nachádzajú
priestory riaditeľstva súťaţe, uzavreté aj servisné parkovisko.
Riaditeľstvo súťaţe:
Autolakov a Color Car, s.r.o, Dopravná ul., Trebišov
Servisné a uzavreté parkovisko:
Dopravná ul., Trebišov
Slávnostný štart /cieľ súťaţe:
Námestie Boleslava Romana, Trebišov

3.5

Spôsobilé vozidlá
3.5.1 MSR:
Vozidlá musia vyhovovať Prílohe J FIA MŠP resp. národným technickým predpisom:
trieda 2
S2000-R 1.6T, 28 mm restriktorom; S2000-R s 2.0 atm. motorom;
skupina R4 a R5
trieda 3
N a N/SK s objemom nad 2000 cm3
trieda 5
A a A/SK s objemom 1600 cm3 - 2000 cm3; vozidlá S1600
R2C atmo s objemom 1600 cm3 – 2000 cm3 a turbo 1067 cm3 - 1333 cm3
R3C atmo s objemom 1600 cm3 – 2000 cm3 a turbo 1067 cm3 - 1333 cm3
R3T s objemom do 1620 cm3 - nominálny objem
R3D s objemom do 2000 cm3 - nominálny objem
vozidlá Diesel s nominálnym objemom do 2000 cm3 v úprave skupiny A a N
trieda 6
A a A/SK s objemom 1400 cm3 - 1600 cm3
R2B atmo s objemom 1400 cm3 - 1600 cm3 a turbo 927 cm3 - 1067 cm3
Kit car s objemom 1400 cm3 - 1600 cm3
trieda 7
N a N/SK s objemom do 1600 cm3
R1B s objemom do 1600 cm3 a turbo do 1067 cm3
R1A s objemom do 1400 cm3 a turbo do 1067 cm3
A a A/SK s objemom do 1400 cm3 ; Kit car s objemom do 1400 cm3
trieda 8
N a N/SK s objemom 1600 cm3 - 2000 cm3
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trieda 11
skupina A a A/SK nad 2000 cm3 a vozidlá WRC so skončenou homologáciou
skupina NG1: P a F s objemom do 2000 cm3.
skupina NG2: F s objemom nad 2000 cm3 a WRC s platnou homologíciou
Vozidlá RGT + NGT budú hodnotené iba v absolútnej klasifikácii a v klasifikácii 2WD.
3.5.2 MSR RHA:
Vozidlá musia mať platné FIA HTP alebo NHTP.
- Kategória HK 1: cestovné, upravené cestovné, GT a GTS vozidlá homologované od
1.1.1931 do 31.12.1981 periódy D, E, F, G1, G2, H1, H2, I.
- Kategória HK 2: cestovné, upravené cestovné, GT a GTS vozidlá homologované od
1.1.1982 do 31.12.1990 periódy J1, J2.
3.5.3 SRP
Vozidlá skupiny A + A/SK, N + N/SK, R, F a P do 2000 cm3, budú rozdelené do 3 tried:
RP1: do 1400 cm3, RP2: 1400 cm3- 1600 cm3, RP3: 1600 cm3 - 2000 cm3
3.5.4 Rally Legend
Zúčastniť sa m ţu historické automobily alebo ich repliky, homologované do 31.12.1996.
Vozidlo musí mať platný preukaz športového vozidla a RLTP, HTP, NHTP alebo HRCP.

4.

Program súťaže
31.08.2017, štvrtok
18:00
otvorenie servisného parkoviska
Dopravná ulica, Trebišov
18:00 – 21:00 výdaj itinerárov, GPS pre MSR a
voliteľné administratívne preberanie MSR riaditeľstvo súťaţe
01.09.2017, piatok
07:00 – 16:00 obhliadka RS
07:00 – 08:00 výdaj itinerárov, GPS jednotiek,
administratívne preberanie SRP
07:30 – 08:30 technické preberanie SRP
08:00 – 14:30 administratívne preberanie MSR
08:30 – 15:30 technické preberanie MSR
18:30
slávnostný štart

riaditeľstvo súťaţe
riaditeľstvo súťaţe
riaditeľstvo súťaţe
riaditeľstvo súťaţe
štartová rampa

02.09.2017, sobota
08:00
štart súťaţe
14:15
cieľ SRP, odovzdanie cien
16:00
cieľ MSR, odovzdanie cien
18:00
zverejnenie neoficiálnych výsledkov

Trebišov, UP
cieľová rampa,Trebišov
cieľová rampa,Trebišov
riaditeľstvo súťaţe
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5.

Prihlášky

5.1

Termíny pre prihlásenie:
Začiatok prijímania prihlášok: 20.07.2017, štvrtok
Uzávierka prihlášok:
20.08.2017, nedeľa, 24:00

5.2

Postup prihlasovania:
Súťaţiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na www.sams-asn.sk do termínu
uzávierky prihlášok. Zárove je potrebné zaslať na mailovú adresu organizátora:
 potvrdenie o úhrade prihlasovacieho vkladu
 kópiu licencie súťažiaceho
Objednávka dodatočného a susediaceho priestoru v servisnom parkovisku je súčasťou
elektronickej prihlášky.
Po uzávierke prihlášok organizátor potvrdí prijatie prihlášky e-mailom prostredníctvom
stránky www.sams-asn.sk. Súťaţiaci potom z prílohy e-mailu vytlačí obojstranne prihlášku
a technickú kartu/ kartu bezpečnostnej výbavy, podpíše ju a predloţí ju organizátorovi pri
registrácii na obhliadku trate.
Pri administratívnom preberaní musia jazdci predloţiť povolenie štartu v zahraničí (okrem
drţiteľov licencie SAMŠ).

5.3

Prihlasovacie vklady:
2,3,
5,6,7,8,11 NG1
1.rok*
SRP,
RŠ
s prijatím voliteľnej reklamy
WRC
RGT, NG2 HA
RL
1. termín – do 17.08
390 €
310 €
250 € 220 €
120 €
50 €
2. termín – do 20.08
440 €
360 €
300 € 300 €
150 €
80 €
s odmietnutím voliteľnej reklamy
+ 80% ku kaţdej sume
* týka sa jazdcov s licenciou SAMŠ, ktorí 1x súťaţia v MSR v tejto sezóne

5.4

Údaje o platbe
Prihlasovací vklad má byť uhradený na účet Auto Klubu Košice:
Tatrabanka a.s, pobočka Košice,
č. účtu: 2665110043 / 1100
IBAN: SK0511 00000000 2665110043,
SWIFT: TATR SKBX
variabilný symbol: VS = číslo licencie jazdca.

5.5

Dokumenty a označenia, ktoré obdrží súťažiaci:
Súťaţiaci po zaplatení prihlasovacieho vkladu majú nárok na:
prihlasovací vklad
do 300 €
do 360 €
do 440 €
zvláštne ustanovenie
1
1
1
itinerár
1
1
1
program/mapa súťaţe
1
1
2
štartové čísla, rally tabuľky
kompletná sada
reklamy organizátora
kompletná sada
tabuľka Service
1
1
1
tabuľka Auxiliary
1
označenie na obhliadku trate 1
1
1
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2
2
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6.

Poistenie

6.1

Poistenie za škody voči tretím osobám
Úhrada prihlasovacieho vkladu zabezpečuje súťaţiacemu poistenie proti škodám
sp sobeným tretím osobám na uzavretej trati RS cestou poistnej zmluvy č. 6574436169
uzavretej medzi SAMŠ Nitra a poisťov ou Kooperatíva, Vienna Insurance Group a.s., ktorá
garantuje poistenie voči škodám sp sobeným tretím osobám do celkového poistného limitu
233 000 € .
Škody sp sobené tretím osobám súťaţným vozidlom mimo uzavretej trate RS budú hradené
zo zmluvného poistenia súťaţného vozidla. Za účelom kontroly tohto poistenia sú posádky
povinné pri administratívnom preberaní predloţiť pre súťaţné vozidlo :
a) evidované na Slovensku - doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia na rok 2017
b) evidované mimo územia Slovenska - doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia
pre zahraničie – zelenú kartu.

6.2

Poistenie súťažiacich a posádok
Organizátor nezodpovedá súťaţiacim a posádkam za škody, ktoré im vzniknú na ţivote,
zdraví a majetku. Súťaţiaci a členovia posádok sa zúčast ujú na DeutschMann® Rallye
Trebišov na vlastné nebezpečenstvo.
Obaja členovia posádky majú mať uzavreté osobné úrazové poistenie platné a rozšírené na
motoristický šport.

6.3

Poistenie servisných a doprovodných vozidiel
Servisné a doprovodné vozidla aj keď sú označené tabuľkami rally sa nepovaţujú za
súťaţné vozidlá a nie sú kryté poistnou zmluvou uzavretou SAMŠ za škody vzniknuté tretím
osobám.

6.4

Súhlas posádok s použitím bezpečnostných služieb
Súťaţiaci a členovia posádok podpísaním prihlášky súhlasia so všetkými bezpečnostnými
úkonmi, ktoré pouţije organizátor počas priebehu rally v prípade mimoriadnej situácie - napr.
pouţitie vrtuľníka na prepravu, rozhodnutia hlavného alebo ošetrujúceho lekára a podobne.

7.

Obhliadka trate

7.1

Označenie vozidiel na obhliadku trate:
Posádka pri registrácii na obhliadku trate obdrţí označenie na vozidlo určené na obhliadku
trate. Posádka je povinná:
a) prilepiť nálepku do pravého horného rohu čelného skla vozidla, s ktorým bude obhliadku
trate vykonávať,
b) v prípade, ţe d jde k zámene vozidla pre obhliadku trate je posádka povinná túto zmenu
oznámiť organizátorovi.

7.2

GPS monitorovací systém
Počas súťaţe bude pouţitý monitorovací systém GPS, popis činnosti bude uvedený
v zvláštnych ustanoveniach.

7.3

Nedodržanie podmienok na obhliadku trate:
Nedodrţanie podmienok pre obhliadku trate - najm nedodrţanie termínu pre obhliadku,
obhliadka mimo stanoveného termínu, nedodrţanie rýchlosti na trati RS - bude mať za
následok uloţenie trestu aţ po nepripustenie posádky na štart súťaţe.

7.4

Obhliadka trate:
a) je naplánovaná na piatok 01.09.2017 v čase od 7:00 do 16:00
b) rýchlosť na RS na účelových komunikáciách (uvedených v ZU) bude maximálne 40
km/hod., inde podľa dopravných predpisov
c) jazda v protismere RS bude prísne zakázaná.
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8.

Testovanie súťažných vozidiel - shakedown
Organizátor nebude organizovať shakedown.

9.

Slávnostný štart a odovzdávanie cien
Slávnostný štart sa uskutoční v piatok, 01.09.2017 o 18:30 na Námestí Boleslava Romana
v centre Trebišova. Posádky budú povinné sa slávnostného štartu zúčastniť v poradí
určenom štartovou listinou pre slávnostný štart. Kombinézy budú povinné. Pred príchodom
na štartovaciu rampu bude vytvorený priestor na prezentáciu teamov, improvizovanú
autogramiádu.
Ceny pre víťazov v jednotlivých klasifikáciách MSR, MSR RHA, SRP a RL budú odovzdané
podľa výsledkov dosiahnutých v priebehu rally v sobotu podvečer – 02.09.2017 ihneď po
príchode na cieľovú rampu súťaţe.
V prípade, ţe d jde k zmene poradia v niektorej klasifikácii bude posádka povinná na pokyn
riaditeľa odovzdať cenu, resp. vymeniť za inú.

10. Rýchlostné skúšky
Trate rýchlostných skúšok budú zverejnené v Zvláštnych ustanoveniach súťaţe.
Celková dĺţka rýchlostných skúšok pre MSR a MSR RHA bude 90 km, 100% povrchu bude
asfalt striedavej kvality.

11. Servisné parkovisko, tankovanie
11.1 Servisné parkovisko sa nachádza na spevnenej ploche v areáli na Dopravnej ulici
v Trebišove vedľa riaditeľstva súťaţe a bude k dispozícii uţ od 18:00 v štvrtok, 31.8.2017.
Vstup bude povolený len iba vozidlám označeným s tabuľkami Service alebo Auxiliary.
11.2 Servisná činnosť
Posádka je pri servise súťaţného vozidla povinná:
a) pouţiť nepremokavú plachtu pod vozidlo
b) neznečisťovať plochu ţiadnymi odpadkami a po opustení servisného parkoviska zanechať
priestor v takom stave, v akom bolo pri zahájení činnosti
c) odpadky umiestniť do pripravených kontajnerov na odpad.
11.3 Tankovanie je dovolené len v tankovacej zóne zriadenej na výstupe zo servisu.
11.4 Promočné, reklamné a predajné akcie v servise
V servisnom parkovisku sú prísne zakázané všetky obchodné akcie! Všetky podnikateľské
aktivity (predaj občerstvenia, stravy, pneumatík, náhradných dielov, reklamných predmetov,
ošatenia) sa m ţu realizovať len s písomným súhlasom a za podmienok stanovených
organizátorom.

12. Ubytovanie
Účastníci súťaţe m ţu získať informácie o moţnostiach ubytovania na adrese:
www.trivago.sk/Ubytovanie/Trebišov
www.travelguide.sk/svk/trebisov/ubytovanie/
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13. Zdravotnícke informácie a dôležité telefónne čísla
Pre občanov Európskej únie sa poskytuje neodkladná zdravotnícka starostlivosť v rovnakom
rozsahu a za rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Posádky a členovia
teamov sa pri ošetrení musia preukázať preukazom zdravotného poistenia EU.
V prípade úrazu a ošetrenia – Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Trieda SNP 76
telefón:
+421 56 666 0522
V prípade okamţitej pomoci - telefón:

+421 112 - Integrovaný záchranný systém
+421 155 - záchranná sluţba

Polícia
Mestská polícia Trebišov
Hasiči
Sekretariát Rally
SATC -Slovenský autoturist klub - motoristické informačné sluţby
NAMK SR – dispečerská a informačná sluţba motoristom

+421 158
+421 159
+421 150
+421 917 671 777
+421 18 124
+421 18 123

14. Akreditácia médií
Pre podujatia zaradené do Majstrovstiev Slovenska v rally 2017 platia nasledovné akreditačné
pravidlá a podmienky:
A - TLAČ
Akreditácia je limitovaná na max. počet 3 zástupcov z jednej redakcie (v tomto počte sú zahrnuté
aj miestne regionálne redakcie) pričom z tohto počtu m ţe byť akreditovaný iba jeden fotograf za
danú redakciu. Aby bola akreditácia prijatá, musí byť dané médium vo verejnom obehu a musí byť
verejnosti dostupné (predajné). Publikácie autoklubov a spoločností (súťažiacich) iba s
interným obehom a reklamné agentúry nemôžu byť akreditované ako média!
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať i dokumenty uvedené v nasledujúcom odseku,
ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť ţiadosti o akreditáciu. Bez týchto dokumentov nebude akreditácia prijatá!
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za kaţdého ţiadateľa ţiadajúceho o akreditáciu)
podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie.
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský syndikát novinárov) konkrétneho ţiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predloţiť originál
novinárskeho preukazu).
3. Kópiu publikovaných článkov o rally (prípadne iných motoristických podujatí).
4. Informácie o publikácii (frekvencia, rozsah, regionálny obeh, atď.).
Akreditácia novinára je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty novinára (proti
finančnej zálohe) s označením PRESS.
B - RÁDIO, TELEVÍZIA, VIDEO, FOTOGRAFOVIA A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Udelenie akreditácie rozhlasu, televízii, videoštúdiu, fotografom a iným elektronickým
médiám (internet) sú plne v kompetencii organizátora podujatia a tlačového tajomníka.
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať nasledujúce prílohy, ktoré musia tvoriť
neoddeliteľnú súčasť ţiadosti o akreditáciu. Bez nich nebude akreditácia prijatá.
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za kaţdú osobu ţiadajúcu o akreditáciu)
podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie (max. počet os b v štábe - 5).
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát novinárov, Klub športových novinárov) konkrétneho ţiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné
predloţiť originál novinárskeho preukazu).
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3. Stručná charakteristika média, spoločnosti (frekvencia vysielania, činnosť, p sobnosť, rozsah
atď.)
4. Fotografi musia doloţiť minimálne 10 ks publikovaných fotografií z automobilového športu 2016
resp. 2017.
Akreditácia TV/FOTO je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty TV/FOTO (proti
finančnej zálohe) s označením TV/FOTO.
Pozor! Súkromné (komerčné) videoštúdia po dohode s organizátorom umiestnia do svojho
záznamu logá hlavných partnerov Majstrovstiev Slovenska 2017 (ak sú) a organizátora súťaţe. Po
súťaţi dodajú v termíne do 1 mesiaca organizátorovi súťaţe zdarma 4 ks DVD so záznamom z
daného podujatia. Akreditácia videoštúdií je limitovaná maximálnym počtom piatich zástupcov!
Internetové portály sú povinné ku správam z jednotlivých rally súťaţí priloţiť oficiálne logo súťaţe.
Udelenie a zamietnutie akreditácie je výhradne v kompetencii organizátora rally a tlačového
tajomníka, a je rovnako limitované počtom akreditovaných pracovníkov na veľkosť tlačového
strediska a zaistenia ich bezpečnosti na trati súťaţe. Fotografi a kameramani televíznych a video
štábov obdrţia pri akreditácii po zloţení zálohy 20 € (slovom: dvadsať €) špeciálne vesty s
označením FOTO/TV.
Pozor! Všetci akreditovaní zástupcovia médií musia byť starší ako 18 rokov (na poţiadanie je
nutné toto preukázať pri akreditácii).
Vyplnené akreditačné formuláre s potvrdením redakcie a v prípade potreby i s potrebnými
prílohami zasielajte na emailovú adresu uvedenú v akreditačnom formulári.
Termín uzávierky akreditácii je stanovená (podľa termínu súťaţe, najnesk r 5 dní pred štartom).
Po uvedenom termíne uţ nebude moţné prijať ţiadnu akreditáciu!
Po obdŕţaní akreditácie Vám bude obratom zaslaná správa o prijatí, príp. o zamietnutí akreditácie
vrátane d vodov jeho odmietnutia.
UPOZORNENIE – držitelia celoročnej akreditácie SAMŠ musia do termínu uzávierky
akreditácie nahlásiť svoju účasť na podujatí.
Akreditačný formulár bude zverejnený na webstránke súťaže: www.rallye.sk

15. Záver
Veríme, ţe súťaţiacim, ktorí sa rozhodli odštartovať na DeutschMann® Rallye Trebišov poskytol
tento Sprievodca dostatok informácii o súťaţi.
Veľmi radi Vás v Trebišove a okolí privítame a veríme, ţe z našej súťaţi si odnesiete len tie
najlepšie spomienky.
Tešíme sa na stretnutie v Trebišove

Gabriela Szczeczinová
predsedníčka organizačného výboru
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