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STEELVENT SALGÓ Rally 2020 

Salgótarján 17-19.07.2020 
  

Dátum: 14.07.2020 Čas: 14:00 

Predmet: Vykonávacie nariadenia č. 2 Dok. č.: 1.2. 

Odl: Organizátor   Počet strán: 1 

Komu: Všetci súťažiaci  Prílohy: 2 

 
 
1.3    Celková dĺžka RS a celková dĺžka trate: 

   Rally1, Rally1-ORC,MSR,MSRHA   HIST  Rally2                       SRP 
celková dĺžka trate: 340,46  km   359,70 km 247,86 km  138,89 km  
celková dĺžka RS:  124,20 km (36,68%)   124,2 km 82,8 km   41,40 km  

 
2.9    Umiestnenie riaditeľstva súťaže a 2.11 Tlačové stredisko:  

Organizátor požaduje, aby sa po vstupe na riaditeľstvo súťaže / tlačového strediska nosilo rúško. 
Rúško môže nahradiť aj šál alebo šatka zakrývajúca ústa a nos. 
 
Vo vnútri riaditeľstva súťaže/ tlačového strediska je povinné dodržiavať ochrannú vzdialenosť 1,5 metra, s 
výnimkou dvoch členov danej posádky a činovníkov riaditeľstva. 
 
Vo vnútri riaditeľstva súťaže/ tlačového strediska môžu byť okrem personálu súčasne prítomné najviac 3 
posádky. 

 

Príloha 1: Časový harmonogram RS 
Upravený časový harmonogram RS je v prílohe týchto vykonávacích nariadení.  

 

Príloha 5: SERVISNÉ PARKOVISKO A TANKOVACIA ZÓNA, VOZIDLÁ 
5.1 Szervisné parkovisko 

Z dôvodu zvýšeného počtu súťažiacich organizátor zabezpečí pre účastníkov Rally2/SRP a HIST samostatné 
servisné parkovisko. 
Umiestnenie servisného parkoviska: Salgótarján, Ipari Park III., 
GPS súradnice: N48.040101, E19.796248, mapy Google: https://bit.ly/2C1xwDj  
Zmeny a doplnenia v príslušných itinerároch sú uvedené v prílohe k týmto vykonávacím nariadeniam. 
 
Organizátor týmto ďakuje súťažiacim, ktorí si podali žiadosti o spoločný servis za flexibilný prístup! 
 
Servisná činnosť – je čas, keď sa prihlásené súťažné vozidlo nachádza v servisnom priestore - s výnimkou 
organizátora je povinné nosiť rúško na tvár vo všetkých uzavretých a čiastočne uzavretých krytých priestoroch 
servisného parkoviska (vrátane montáže pneumatík, bufetu a iných priestorov), (napr. pod servisným stanom). 
Rúško môže nahradiť aj šál alebo šatka zakrývajúca ústa a nos. 
 

 

Vykonávacie nariadenia č. 2 uvedené vyššie podliehajú schváleniu. 
 

 
Adamovits Márk sk. 

predseda organizačného výboru 
 

Prílohy k týmto vykonávacím nariadeniam sú zverejnené v maďarskej verzii VN č. 2 

https://bit.ly/2C1xwDj

