Automotoklub BANÍK HANDLOVÁ, F. Nádaždyho 2, 972 51 Handlová, tel. 0910985979
Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová, tel. 046 519 25 39, 0908 342 616

PROPOZÍCIE
48. ročníka

MOTOTURISTICKEJ SÚŤAŽE
BANÍCKA RALLYE 2022
24. ročníka „O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“ – autoslalom
a dopravno – výchovnej súťaže „MLADÝ NAVIGÁTOR“

HANDLOVÁ, 10.09.2022

www.amk-banikhandlova.webnode.sk
www.handlova.sk

Banícka rallye 2022 sa koná pod záštitou
Primátorky mesta Handlová Mgr. Silvie Grúberovej
Prezidenta Autoklubu SR Mgr. Štefana Mihálika

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Mgr. Silvia Grúberová čestné riaditeľstvo, primátorka mesta Handlová
Arpád Koszta

riaditeľ súťaže

Richard Magdolen

autor trate

Ing. Vilam Majdlen

hlavný rozhodca

Mgr. Branislav Čukan tajomník
Slávka Janíková

vedúca súťažných prvkov

Richard Magdolen ml. vedúci slalomu

1. Názov, cieľ a poslanie súťaže
Medzinárodná mototuristická BANÍCKA RALLYE 2022 (48.ročník Slovakia tour)
je usporiadaná pre všetkých motoristov, milovníkov prírody a historických
pamiatok. Cieľom súťaže nie je len overenie motoristických zručností
a vedomostí súťažiacich, ale i propagácia prírodných krás Slovenska, histórie
baníckych miest a obcí, ako aj pohostinnosť ich obyvateľov.

2. Usporiadateľ
AUTOMOTOKLUB Baník Handlová, F. Nádaždyho 2, 972 51 HANDLOVÁ, SK
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 HANDLOVÁ, SK

3. Dátum a miesto konania
Súťaž sa koná dňa 10.09. 2022. Centrum súťaže je mesto Handlová.
Súťaž prebieha v okrese Prievidza a Bánovce nad Bebravou.

4. Druh a charakter podujatia
Súťaž je organizovaná ako záujmové medzinárodné mototuristické podujatie.
Podujatia sa zúčastňujú motoristi v týchto kategóriách:
 Banícka rallye – klasické autá (jazdí sa za bežnej premávky
a dodržiavania PCP)
 Autoslalom o „POHÁR MESTA HANDLOVÁ”
 Mladý navigátor – (navigátori do 18r.)

5. Trasa podujatia
Trasa vedie prírodnými krásami Trenčianského kraja. Prebieha v okrese
Prievidza a Bánovce nad Bebravou.
Je rozdelená do 3.etáp, dĺžka trate je 125 km.

6. Súťaž
Súťaž sa jazdí podľa jednoduchého šípkového itinerára, na sériových autách, za
bežnej premávky a dodržiavania PCP. Autoslalom je súčasťou Baníckej rallye,
absolvujú ho iba vodiči súťažných posádok, na aute, ktorým absolvujú aj celú
súťaž.

7. Technicko – organizačné zabezpečenie
–
–

prezentácia účastníkov bude v Dome kultúry Handlová, Námestie
Baníkov 3., podľa priloženého programu,
štartovné čísla na označenie motorových vozidiel ako aj povinné
reklamy budú odovzdané pri prezentácii.

8. Prihlášky a vklad
Účastníci sa prihlasujú cez online prihlášku na webe:
amk-banikhandlova.webnode.sk do 03.09.2022. Výška vkladu je 20€/osoba.
Štartovné sa platí pri prezentácii.

9. Protesty
Možno podať výlučne písomne do 30 min. po vyvesení výsledkov hlavnému
rozhodcovi s vkladom 100 €. Pri oprávnenom proteste bude vklad vrátený.
V opačnom prípade prepadá v prospech organizátora.

10.Ceny
–
–
–
–

1. - 6. miesto v absolútnom poradí v Baníckej rallye
1. - 6. miesto v autoslalome „ O Pohár mesta Handlová“
1. - 3. miesto v autoslalome – ženy
1. - 3. miesto „Mladý navigátor“ (navigátori do 18r.)

11.Zvláštne ustanovenia
Každý účastník sa zúčastňuje súťaže na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť
a zaväzuje sa uhradiť škody spôsobené ním alebo ostatnými členmi posádky
tretím osobám alebo usporiadateľovi. Je preto povinný zachovať bezpečnostné
opatrenia, ako aj rešpektovať pokyny usporiadateľa.

ČASOVÝ PROGRAM BANÍCKEJ RALLYE 2022
SOBOTA 10.09.
07:30 - 08:30
8:45
9:15
9:30
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
12:30 - 13:30
14:00
15:00
15:00 - 16:00
17:00
18:00

prezentácia, Dom kultúry, námestie Baníkov 3, Handlová
Rozprava
kladenie vencov, ku pamätníku Baníkov
štart do 1.etapy, pred pamätníkom Baníkov
ČK1 – Motomúzeum + prehliadka
obed v cieli 2.etapy – Jankov Vŕšok
súťažné úlohy – Jankov Vŕšok
štart do 3.etapy
príjazd do cieľa
autoslalom, letisko Handlová časť Morovno
večera – Handlová, Dom kultúry
slávnostné vyhodnotenie, dekorovanie víťazov

