
Príloha č. 5 k Poriadku Track Masters 2022 

 

 
 

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 
 

DOKUMENTY 

1. Na miesto konania kola sa každý účastník dostaví s kompletnou sadou predtým 

vyplnených dokumentov: 

a) Príloha č. 2 Karta kontrolného testovania  

b) Príloha č. 4 Prehlásenie 

c) Príloha č. 6 Súhlas so spracovaním údajov 

2. VYHLÁSENIE a SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV vyplní každá osoba, ktorá 

vstupuje na miesto skúšky Track Masters (vodič, pilot/pasažier). 

3. Organizátor pripraví pre účastníkov prázdne hárky dokumentov bez vyššie 

uvedených dokladov, ktoré vyplnia na mieste a ktoré stoja 5 EUR/ks!!!!!! 

4. Po kontrolnom testovaní a pred povinným odbavením sa účastník s kompletnou sadou 

dokumentov dostaví do kancelárie pretekov spolu s dokumentmi, ktoré umožňujú 

overenie údajov – doklad totožnosti, vodičský preukaz, doklad o registrácii, zmluva 

o poistení zodpovednosti za škodu. 

 

 

AUTOMOBIL 

1. Na KOLÁ TM účastník prichádza s natankovaným a čistým autom. 

2. Každý súťažiaci je pred štartom a po ňom povinný skontrolovať technický stav svojho 

auta, a to najmä: 

a. skontrolovať hladinu oleja v motore; 

b. skontrolovať stav opotrebovania brzdových doštičiek a hladinu brzdovej 

kvapaliny; 

c. skontrolovať, či auto nemá žiadne úniky oleja a chladiacej kvapaliny; 

d. skontrolovať, či auto nemá žiadne úniky brzdovej kvapaliny a paliva; 



e. skontrolovať tlak v pneumatikách. 

3. Organizátor odporúča viackrát skontrolovať auto po každom tzv. „úseku“ na trati. 

 

PRILBY A PÁSY 

1. Pre súťažiacich Track Masters a pilotov sú prilby povinné! 

2. Prilba musí byť schválená s povolením na používanie v motoristickom športe. Povolené 

sú motocyklistické prilby. 

3. Všetky osoby v aute musia mať správne zapnuté bezpečnostné pásy utiahnuté na 

bedrách. 

 

 

NAJPOTREBNEJŠIE VECI PRETEKÁRA 

1. Organizátor odporúča vziať si so sebou: 

a. motorový olej na dolievanie 

b. brzdovú kvapalinu na dolievanie 

c. náhradné brzdové doštičky pre prípad potreby 

d. manometer na kontrolu tlaku pneumatík  

e. základné nástroje 

f. vodu, slnečné okuliare, opaľovací krém. 

2. Organizátor vyžaduje mať so sebou vlastné vrece na odpadky a nenechávať odpad 

pretekára inde ako v koši na odpadky. 

 

 

 


