
 
Erster Mai VETERAN   RALLYE BRATISLAVA 

XII. Jahrgang  
30.04. – 02.05. 2015 

 

 ANMELDUNG                            
 
Fahrer:                                                                Beifahrer:  
Name  :                                                                              Name 
 

 

 
Strasse                                                                              Ulica  

PLZ                                                                                    PSČ   

Stadt                                                                                  Mesto    

Staat                                                                                  Krajina    

Telefón                                                                               Telefón     

E-mail                                                                                 E-mail 

Klub                                                                                    Klub 

 

Vozidlo  
PKW                                                               Motocykel                                         ................ Laster    

 
Marke                                                                                  Typ        

Baujahr                                                                           Počet valcov/   

ccm                                                                                 k.s. (kW)             

km/hod                                                                                 EVČ    

FIVA ID.                                                                    VIN: 

Besonderheiten 

 

Š t a r t g e l d  

Auto mit Fahrer                                                                                                                    50 €  
Beifahrer                                                                                                                              30 €   
Schwiegermutter                                                                                                                 30 € 
Kinder bis 12 rokov                                                                                                     Gratis                                                              
/*  V cene štartovného je zahrnuté:  
     občerstvenie, parkovné, štartovné čísla, propozície,   
     technická pomoc, obed a večera 

 
Unterkunft :  

 **** Hotel, v 1 a 2-Pers. /Zimmer Preis für 2 Nächte /Person inkl. Frühstück                80 € 
 
Benötige:    x  Zimmer      x-Betten 
 

Ausgefüllt bald zurücksenden, Bezahlung vor Ort 
 
 
 
 

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

Unterschrift/ Podpis 
Informácie a podmienky účasti uvedené na nasledujúcej strane sú súčasťou prihlášky. 

 
 



 
 

Bedingungen 
 
I. Termín podujatia: 30.04.2015 – 02.05.2015 

Registrácia:     30.04.2015   

Rennen:  1.05.2015   

 
II. Účastníci, vozidlá 
Drei Kategorien: 

 PKW osobné a úžitkové vozidlá značky TATRA 

 osobné automobily ostatných značiek s rokom výroby do 1975 

 úžitkové automobily ostatných značiek s rokom výroby do 1985, 
ktoré zodpovedajú technickým kritériám FIVA.  
Organizátor má právo výberu vozidiel. 

 
III. Príchod účastníkov a registrácia 
Eintreffen der Teilnehmer  30.04.2015. od 15:00 do 18:00    im Hotel BEST WESTERN Hotel West, Cesta na 
Kamzík (Kamzíkov vrch 10), 833 29 Bratislava (GPS súradnice: N 48.18460“, E 17.09537“) 
 
Registrierung mit TA, Versich., Fahrer Ausweiss: 

- preukaz historického vozidla alebo platný technický preukaz 
- vodičský preukaz 
- doklad o zaplatení zákonnej poistky 

Usporiadateľ nezodpovedá za skryté technické vady, ktoré by sa mohli objaviť počas podujatia. Každé vozidlo 
musí mať počas celého podujatia dobre viditeľné štartovné číslo, ktoré nesmie prekrývať evidenčné číslo vozidla. 

 
V. Priebeh podujatia   --Aktion hat turistischen Charakter 
12. ročník Prvomájovej veterán Tatra rely Bratislava má charakter turistického stretnutia historických vozidiel. 
Vozidlo bude klasifikované až po prejdení celej trasy podľa pokynov usporiadateľa. Účastníci môžu získať poháre 
a ocenenia udelené partnermi podujatia. Všetky informácie budú účastníkom poskytnuté pri registrácii.  

 
V. Dopravné predpisy---alle beachten Verkehrsvorschriften 
Pre všetkých účastníkov podujatia sú dopravné predpisy Slovenskej republiky ako i predpisy štátov, ktorými 
podujatie prechádza, záväzné. Usporiadateľ má právo tajnými kontrolami preveriť dodržiavanie dopravných 
predpisov a za ich prípadné nedodržanie prideliť vozidlu trestné body do celkového hodnotenia. Počas jazdy 
musia historické vozidlá dodržiavať medzi sebou vzdialenosť min. 50 metrov. Usporiadateľ nezodpovedá za 
pokutovanie štátnou alebo mestskou políciou za nedodržanie dopravných predpisov účastníka. 

 
 
VIII. Zodpovednosť za škody Verantwortung für Schäden liegt bei den Teilnehmern 
Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť. Zodpovedajú za všetky spôsobené škody nimi 
alebo nimi používanými vozidlami.   

 
IX. Ubytovanie  Uunterkunft,    
Pre mimo bratislavských účastníkov je  rezervovaný limitovaný počet izieb v hoteli Best Western v Bratislave – 
Koliba  a penzión Slamená búda. 

 
X. Prihláška  Anmeldung senden: 
Vyplnenú prihlášku zašlite čo najskôr na adresu: 
VETERÁN KLUB TATRA 141 Technická 5 821 04 Bratislava, faxom na číslo: 02/43412416 alebo  mailom: 
tatra141@tatra141.sk  
  
Tenue gesellschaftlich oder historisch 
 
Habe alle Bedingungen gelesen und werde sie befolgen  

 
 
 

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

NAME   Meno Priezvisko     Unterschrift Podpis 


