
Pirelli Cup 2016 
 
 

Mez&Mol sro. (ďalej len „Autogumiplaza”) distribútor pretekárskych pneumatíkPirelli, vyhlasuje pre 
účastníkov Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally: PIRELLICup 2016 (ďalej len „PIRELLI Cup”).  
 
I.  Súťaže zaradené doPIRELLI Cup 2016 
 
1. PIRELLI Pohár sa skladá s nasledujúcich súťaží: 

- Eger (H) Rally 2016/ 2 súťažné dni 
- Rally Prešov 
- Rallye Tatry 2016 
- Rally Lubeník 
- 42. Rally Košice/ 2 súťažné dni 
 

2. V prípade, ak sa uskutoční všetkých7súťažných dní, tak 2 súťažné dni, na ktorýchposádka získala 
najmenej bodov sa nezapočítajú do celkového hodnotenia. 
 
3. Dozáverečného hodnoteniaPIRELLICup sa nezapočíta súťaž, na ktorej počet zaregistrovaných  posádok 
do Cup-u nedosiahne na oficiálnej štartovej listine počet 15.Keď zo siedmychsúťažných dníPIRELLI Pohára 
počet neohodnotených súťaží dosiahne počet3, v tom prípade Autogumiplaza ruší hodnotenie a oceňovanie 
Cup-u. 
 
4.Ak by sa z vyššie uvedených súťaží niektorá neuskutočnila, dá sa nahradiť iba s takou, ktorá sa uskutoční 
s takými istými podmienkami ako tá pôvodná. V prípade, že sa niektorý súťažný deň neuskutoční, bude sa 
škrtať iba jeden výsledok, v prípade, že sa neuskutočnia 2 súťažné dni, nebude sa škrtať žiaden výsledok. 
 
5. V prípade, že v danej triede/skupine na súťaži MSR (podľa bodu 1) budú v štartovej listine iba 3 alebo 
menej posádok, získaný počet bodov sa bude deliť dvoma. 
 
6. DoPIRELLI Cup 2016 sa dá prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý saodošle na adresu 
pirellireg@gmail.com  Prihlásenie sa vzťahuje na celý rok. 
 
II.  Možnos ť účasti 
1. VPIRELLI Cup 2016 samá právo zúčastniť každý súťažiaci, ktorýje účastníkom Majstrovstiev Slovenska 
v rally 2016 (MSR)a ktorý je hodnotený v objemovej triede2 – 11 alebo skupineNG1 - NG2. 
 
III. Podmienky 
1. Sútažiaci po registrácii doPIRELLICup, môžu na súťažiach patriacich do PIRELLI Cup používať iba 
pneumatiky zakúpené od Autogumiplaza !  
 
2. Podmienkou zaradenia do záverečného hodnotenia je, aby súťažiaci, ktorý sa zúčastní PIRELLI Cup, 
zakúpil do štartu poslednej súťaže MSR (42. Rally Košice) minimálne 8 kusov Pirelli pretekárskych 
pneumatík od Autogumiplaza. Pri kúpe vystavený účet slúži ako potvrdenie o kúpe pneumatík. 
 
3. Posádky prihlásené do PIRELLICup-u musia mať počas súťaže nalepené 4 kusy Pirelli nálepiek vo 
veľkosti 5x 20 cm na dobre viditeľnom mieste blízkosti kolies.Záujem o účasť vPIRELLICup vyjadrí súťažiaci 
odoslaním registračného formulára, následne obdrží potvrdenie. Registruje sa iba raz, registrácia je platná 
celý rok. 

pirellireg@gmail.com  
 
IV. Zľavy 
1. V Pohári zúčastnení súťažiaci dostanú 12% zľavu z aktuálnej ponuky Pirelli rally pneumatík na základe 
priloženého cenníka.  
 
2. Súťažiaci zaregistrovaný do PIRELLI Cup majú nárok počas súťaží patriacich do PIRELLI Cup využívať 
v neobmedzenom počte, bezplatne a prednostne služby týkajúce sa montáži pneumatík, ktoré boli zakúpené 
v Autogumiplaza. 
 
3. Všetci súťažiaci v PIRELLICup dostanú výnimočnú a priebežnú technickú podporu na najefektívnejšie 
využívanie Pirelli pretekárskych pneumatík. 



 
4. Oficiálny Pirelli test sa uskutoční v roku 2016 pred Rally Prešov a pred RallyLubenik. Súťažiaci 
zaregistrovaní v PIRELLI Cup-e budú mať možnosť zakúpiť so špeciálnou zľavou (19%) maximálne 6 
pretekárskych pneumatík. Pri kúpe minimálne 4 pneumatík dostanú možnosť sa zúčastniť na Pirelli teste 
bezplatne. 
 
V.  Vylú čenie 
1.  Zo záverečného hodnoteniaPIRELLICup bude vylúčený ten účastník, ktorý po registráciidoCup-u  bude 
používaťpretekárske pneumatiky inej značky, alebo nebudepoužívať pneumatiky zakúpené od Autogumi-
plaza (overovanie cez FIA kód) na súťažiach patriacich do PIRELLI Cup. Vylúčený bude súťažiaci aj v tom 
prípade, keď na jeho oblečení alebo na jeho pretekárskom automobile bude umiestnená reklama inej značky 
pneumatík. Výnimku tvoria reklamné nálepky alebo reklamné nápisy, ktoré musia byť umiestnené na 
automobiloch povinne, lebo sú oficiálnou reklamou danej súťaže. 
 
2. Zo záverečného hodnotenia PIRELLI Cup bude vylúčený súťažiaci, ktorý pri slávnostnom štarte 
a ceremoniáli cieľa a pri rozhovoroch počas súťaží nebude mať oblečenú reklamnú šiltovku, ktorú 
zabezpečíAutogumiplaza, a počas súťažíbudú chýbaťnajeho súťažnom  automobile Pirelli nálepky. 
 
3. Zo záverečného hodnotenia PIRELLICup bude vylúčenýsúťažiaci, ktorý po registráciido Cup-u, na 
ktorejkoľvek súťaži patriacej do Pirelli Cup bude vylúčený zo súťaže za úmyselné technické porušenie 
predpisov. 
 
4.Zo záverečného hodnotenia PIRELLI Cup bude vylúčenýten súťažiaci, ktorý po registrácii na ktorejkoľvek 
súťaži patriacej do PIRELLICup sa správa nešportovo alebo ktorý jevylúčený zo súťaže za nešportové 
správanie. 
 
VI.  Bodovanie PIRELLI Cup 
Súťažiaci MSR na jednotlivých súťažiach získajú body, ktoré im boli pridelené za umiestnenie v ich 
objemovej triede/skupine, na základe oficiálnej klasifikáciesúťaže. V prípade, ak by v jednej objemovej triede 
boli menej než traja súťažiaci (na základe štartovej listiny) tak sa získané body delia dvoma. 
 
VII. Ročné vyhodnocovanie PIRELLI Cup a ceny 
1. Na základe bodov získaných v priebehu sezóny, súťažiaci umiestnení na prvých troch miestach získajú  
nasledujúce ceny:  
1. miesto získava poukážku  na pretekárske pneumatiky v hodnote 3000 € 
2. miesto získava poukážku na pretekárske pneumatiky v hodnote 2000 € 
3. miesto získava poukážku na pretekárske pneumatiky v hodnote 1000 € 
 
2. V prípade zhody bodov, vyhráva súťažiaci ktorý získal body na viacerých súťažiach. V prípade, žeby to 
bolo stále nerozhodné, vyhráva súťažiaci, ktorý sa zúčastnil na viacerých súťažných dňoch Pirelli Cup. 
Výhercovia získané poukážky na pretekárske pneumatiky si vedia uplatniť pri kúpe pretekárskych pneumatík 
v roku 2017 u Autogumiplaza. 
 
3. Upozorňujeme, že 100% záruku na doručenie pneumatík, ktorú chce registrovaný súťažiaci do PIRELLI 
Cup použiť pri súťaží  Cup-u, vieme zaručiť len v tom prípade, ak nám súťažiaci svoju  objednávku pošle 14 
dní pred začiatkom jednotlivých súťaží v písomnej forme na e-mailovú adresu: 
pirelliversenyabroncs@gmail.com ! 
 
4. V prípade, že Autogumiplaza nevie doručiť pretekárske pneumatiky súťažiacemu pred začiatkom súťaže 
PIRELLI Cup, napriek tomu, že súťažiaci 14 dní pred súťažou poslal svoju objednávku, tak súťažiaci sa 
môže zúčastniť na tej súťaži aj s pretekárskými pneumatikami inej značky, a napriek tomu nebude vylúčený 
z PIRELLI Cup. 
 
 
V Miškolci         Dňa:   24.03.2016 


