
        

       POWER FEST                     Štartové číslo:        Kategória: 

 
               ŠAMPIONÁT ŠPRINTOV  

                ÁUT A MOTOCYKLOV                                                                                                              

          

                                                                                                                                   Vyplňuje usporiadateľ 

                                                                                                             

    PRIHLÁŠKA 

 
1. Dolu podpísaný prehlasujem, že na podujatí s názvom „POWER FEST“ sa dobrovoľne 

zúčastňujem ako držiteľ platného vodičského oprávnenia. 
2. Čestne vyhlasujem, že v čase pretekov nie som pod vplyvom alkoholu ani žiadnych iných 

omamných a psychotropných látok. 

3. Akceptujem, že v mieste konania pretekov ( rýchlostná a selektívna časť, nástupište ) je 

pálenie gúm zakázané a mimo aktívnej, rýchlostnej dodržím maximálnu povolenú rýchlosť 30 

km/h. 

4. Vyhlasujem, že sa pretekov zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť a v prípade akejkoľvek 

ujmy na zdraví, či škôd vzniknutých na motorovom vozidle, s ktorým sa zúčastňujem  na 

podujatí, si nenárokujem na žiadne odškodné voči usporiadateľovi. 
5. Podpisom tejto prihlášky deklarujem, že mojim zavinením vzniknuté škody v technickom 

vybavení organizátora podujatia v plnej výške uhradím. 

6. Akceptujem všetky podmienky súťaže a dodržím pokyny usporiadateľa. 
7. Som oboznámený s pravidlami pretekov, ktoré boli poskytnuté vopred k preštudovaniu na 

stránke organizátora a vyvesené v registračnom stánku. 

8. Dávam usporiadateľovi súhlas k posielaniu informačných a reklamných materiálov na 
uvedenú e-mailovú adresu. 

9. Udeľujem súhlas spoločnosti Slovenská šprintérska asociácia  podľa zákona č.122/2013 (Z.z. 

o ochrane osobných údajov) so spracovaním mojich osobných údajov pre účely informovania 

a tvorby databázy organizátorom. 
 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som obdržaním pokynov a ich vysvetlením absolvoval 

školenie potrebné k získaniu jednodňovej licencie. 

 

 

 

.....................................        ................................ 

             dňa          podpis 

Meno:  
............................................................................................................................................. 

Adresa : 
............................................................................................................................................. 

Telefón:      e-mail : 

.....................................................                              .......................................................... 

Značka motorového vozidla :............................................................................................. 

 

Objem valcov v cm3 : .....................  Výkon: ................... Ev. číslo: .................... 

 

Prepĺňanie ( turbo, kompresor, nitro ) :                   áno                    nie 

 

Palivo :    diesel  benzín  hybrid  elektro  

 

Pohon :     FWD  RWD  AWD        

 

Číslo karosérie: ..................................................   



INFORMÁCIE 
 Súťaž medzi štartujúcimi sa koná na trati s dĺžkou 201,15 m t.j. 1/8 míle alebo 402,33m, t.j. 1/4 míle - viď Zvláštne ustanovenia 

 Preteky sa jazdia v meraných kvalifikačných jazdách, v rámci ktorých sa na základe dosiahnutých časov vytvorí poradie 

v rámci kategórií. Počet kvalifikačných jázd je ľubovoľný, nejazdí sa v takzvaných kolách, ale je určený časoví interval 

kvalifikácie v rámci ktorého jazdí každý koľko chce! 

 Vo finálových jazdách sa súťaží medzi 8 najrýchlejšími vozidlami v rámci každej kategórie 

 Vozidlá sú zaradené podľa objemu do nasledujúcich kategórií: 

 

     AUTOMOBILY:             
Kategórie triedy STREET: 

Použité skratky: FWD - predný pohon, RWD - zadný pohon, AWD - pohon 4x4 

 
Auto benzín do 1550ccm 

Sem patria: Všetky 2 a 4-taktné, radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá s pohonom 

FWD, RWD, AWD atmosférické do 1550ccm a preplň. (turbo, kompresor) do 1000 ccm, diesel do 

1500ccm 

OZNAČENIE: 
AS0 

  
Auto benzín do 2550ccm  

Sem patria: Všetky 2 a 4-taktné, radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá s pohonom 

FWD, RWD, AWD atmosférické od 1551-2550 ccm a preplňované (turbo, kompresor) do1200 ccm.  
+ atmosférické Wankel 

+ diesel do 1800 ccm 

OZNAČENIE: 
AS1 

  
Auto benzín do 3800ccm  

Sem patria: Všetky radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá s pohonom FWD, RWD, 

AWD atmosférické od 2551-3800 ccm, a preplňované (turbo, kompresor) do 1650 ccm. 

+ preplňované Wankel 

OZNAČENIE: 
AS2 

Auto benzín FWD/RWD 
turbo  

Sem patria: Všetky radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá s pohonom jednej nápravy: 

preplňované FWD (turbo, kompresor) nad 1651ccm , preplňované RWD do 2550 ccm, 
atmosférické RWD autá z USA 3800-6000ccm 

OZNAČENIE: 
AS3 

 Auto benzín nad 
3800ccm  
SUV 

RWD/AWD turbo 

Sem patria: Všetky radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá FWD, RWD, AWD 

atmosférické nad 3800, preplňované RWD (turbo, kompresor) nad 2551 ccm,  preplňované AWD do 
2500ccm  

+ preplňované SUV AWD bez obmedzenia objemu 

OZNAČENIE: 
AS4 

  
Auto benzín AWD nad 
2500ccm 

Sem patria: Všetky preplňované radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá s pohonom 

AWD na 2500 ccm. 

OZNAČENIE: 
AS5 

  
Auto Diesel do 2250ccm 
 

Sem patria: Všetky 2 a 4-taktné, radové, V alebo boxer motorom hnané, atmosferické alebo 

preplňované naftové 4-kolesové autá s pohonom jednej alebo dvoch náprav do 2250 ccm.  

OZNAČENIE: 
AS6 

Auto Diesel nad 
2250ccm 

Sem patria: Všetky 2 a 4-taktné, radové, V alebo boxer motorom hnané, atmosferické alebo 

preplňované naftové 4-kolesové autá s pohonom jednej alebo dvoch náprav nad 2250 ccm.  

OZNAČENIE: 
AS7 

 
Kategórie triedy PROFI:  

Použité skratky: FWD - predný pohon, RWD - zadný pohon, AWD - pohon 4x4 

AUTO  
PREPLŇOVANÉ FWD 

Sem patria: Všetky benzínové radové, V, boxer alebo wankel motorom hnané, 4-kolesové autá s 

pohonom predných kôl a preplňovaním (turbo, kompresor, nitro) ľubovoľnej kubatúry  

OZNAČENIE:  
AP1 

AUTO do  
2100 ccm 
PREPLŇOVANÉ 
RWD/AWD 

Sem patria: Všetky benzínové 2 a 4-taktné, radové, V, boxer alebo wankel motorom hnané, 4-

kolesové autá s pohonom 4x4 alebo zadných kôl a preplňovaním (turbo, kompreszor, nitro) kubatúry 
do 2100 ccm 
+ vozidlá s dvoma spaľovacími motormi "Bimoto" so súčtom objemov do 2100ccm 

OZNAČENIE:  
AP2 

AUTO nad  
2100 ccm 
PREPLŇOVANÉ 
RWD/AWD 
 
+ 

ŠPECIÁL 

Sem patria: Všetky benzínové 2 a 4-taktné, radové, V, boxer alebo wankel motorom hnané, 4-

kolesové autá s pohonom 4x4 alebo zadných kôl a preplňovaním (turbo, kompreszor, nitro) kubatúry 
nad 2100 ccm 
+ vozidlá s dvoma spaľovacími motormi "Bimoto" so súčtom objemov nad 2100ccm 
+ prototypové konštrukcie, monoposty formula, cart, špeciály autocross bugy, vozidlá so špeciálne 
upraveným alebo jedinečným podvozkom dlhším ako 5,6m a pneumatikami rozmerov väčších ako 30" 

a širších ako 375mm. 

OZNAČENIE:  
AP3 

AUTO benzín  
ATMOSFERICKÉ 

Sem patria: Všetky benzínové 2 a 4-taktné, radové, V, boxer alebo wankel motorom hnané, 4-

kolesové autá s pohonom FWD/RWD/AWD, atmosférické bez obmedzenia objemu motora 

OZNAČENIE:  
AP4 

DIESEL 
FWD/RWD/AWD 

Sem patria: Všetky radové, V, boxer motorom hnané, 4-kolesové autá s pohonom FWD/RWD/AWD  

dieslové ľubovoľnej kubatúry 

OZNAČENIE:  
AP5 

      

MOTOCYKLE:             
STREET 600 

 

Kubatúra: do 636cm
3 
, pri 3-valcoch 675cm

3
, pri 2 valcoch do 700cm

3
, atmosférický 

 

 

OZNAČENIE:  

M1 

 
STREET 900 

+ old top 
+ Twin 1000 

+ Street Twin 
 

Kubatúra: do 955cm
3 
, atmosferický 

A motocykle s r.výroby  do 1999 do objemu 1280cm3 (GSX-R 1100, FZR 1000, 
ZZR 1100 atď…) 
+ dvojvalce 1000cm3 (Honda VTR1000, Suzuki TL1000...) 
+ motocykle cruiser-choper-custom podľa špecifikácie 

OZNAČENIE:  

M2 

 
STREET 1000+ 

 

Kubatúra: nad 955cm
3 
, atmosférický 

 
OZNAČENIE:  

M3 

 
SUPERSTREET  

+ ModiTwin 

Čiastočne upravené motocykle, opticky identické s továrenským prevedením, bez 
obmedzenia objemu s možnosťou úpravy pruženia, kapotáže a agregátu. 
+ upravené dvojvalce bez limitu objemu motora. 

OZNAČENIE:  

M4 

 
DRAG 

 

Špeciálne upravené motocykle, v prípade ktorých je povolené všetko ( preplňovanie 
turbo, nitro, podpery, špeciálna, elektronická prevodovka., pneumatiky slick alebo 
drag, úpravy pruženia...) 

OZNAČENIE:  

M5 

Motokáry s preplňovaným agregátom (nitro, turbo, kompresor)  sú radené do triedy, M5 bez preplňovania do M4. 

 

 

!!!Motocyklisti pozor! Použitie ochranného odevu, krytého obutia, rukavíc a helmy je povinné!!! 


