Slovakia Ring navštívilo viac ako 180 000 divákov
Orechová Potôň, 12. február 2013 – Slovakia Ring má za sebou rekordnú sezónu. Vďaka trom
svetovým šampionátom a veľkému počtu ďalších podujatí presiahla návštevnosť nášho jediného
permanentného motoristického okruhu číslo 180 000. Profesionálna pretekárska dráha sa tak
zapísala medzi svetové okruhy, ktorým sa dostáva česť organizovať najprestížnejšie motoristické
podujatia. Aké sú najzaujímavejšie čísla uplynulej sezóny?

Celková návštevnosť areálu

viac ako 180 000 návštevníkov

Návštevnosť FIA WTCC 2012

41 000 návštevníkov

Návštevnosť MATADOR GT1 RACING WEEKEND
( FIA GT1 World Championship)
Návštevnosť ESET RACING WEEKEND (Veľká cena SR
preteky cestných automobilov na okruhu s FIA GT1
World Championship)

21 200 návštevníkov
21 000 návštevníkov

Návštevnosť Alpe Adria Championship

9 000 návštevníkov

Rekord trate – automobily

1:52,863 s (Filipe Albuquerque – Audi A4
DTM)
1:41,600 s (neoficiálny rekord – Sam Bird,
počas testov tímu ISR Racing na Formule
Renault 3,5)

Rekord trate – motocykle

2:05,007 s (držiteľ rekordu Jan Halbich počas
Alpe Adria)

Celkové využitie trate

219 dní

Počet preškolených vodičov v Centre bezpečnej jazdy
(CBJ)

3 000

Najpredávanejší kurz CBJ

Kurz bezpečnej jazdy pre verejnosť: ŠBJ STANDARD

Okruh privítal medzinárodné aj národné šampionáty vozidiel GT3, touring cars, motocyklov
Superbike, Moto 2, Moto 3 a ďalších, driftérov aj jazdcov rely, testovania formúl (World Series by
Renault), testovania GT a WTCC tímov, množstvo hodín jázd určených pre verejnosť a firemné akcie.
Viac informácii na www.slovakiaring.sk
Okruh Slovakia Ring / Areál Slovakia Ring
Slovakia Ring je profesionálny pretekársky okruh na Slovensku. S celkovou dĺžkou 5 922 m sa radí
medzi najdlhšie v Európe. Kvalitatívnymi a bezpečnostnými parametrami vytvára okruh zázemie nielen
pre prestížne svetové šampionáty pod hlavičkou FIA. Od roku 2010 prináša podujatia pre
profesionálnych jazdcov, amatérov aj širokú verejnosť.

Komplex Slovakia Ring v Orechovej Potôni predstavuje jedinečný areál na Slovensku. Na jednom
mieste ponúka možnosť jazdiť na motoristickom okruhu, zdokonaliť sa v škole bezpečnej jazdy,
vyskúšať si off-road a užiť si relax v hoteli. Okruh Slovakia Ring so špičkovými parametrami patrí
medzi najkvalitnejšie v Európe. Ponúka pestré možnosti využitia pre profesionálov aj amatérskych
jazdcov a prináša pravidelné víkendové podujatia pre širokú verejnosť. Pre všetkých, ktorí si chcú
preveriť a zdokonaliť svoje jazdecké zručnosti, je pripravené Centrum bezpečnej jazdy so školou
šmyku a ďalšími kurzami rôzneho zamerania a náročnosti. Po aktívnom výkone si môžete dopriať
výdatný obed či večeru v Hoteli Ring***, ktorý ponúka komfortné ubytovanie a wellness centrum so
saunami a bazénom.
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