Auto Show Slovakia Ring pripravil premiéru najnovšej techniky na svete
Orechová Potôň, 25. október 2013 - Posledné slovenské tohtoročné automobilové podujatie, Auto
Show Slovakia Ring 2013, odštartuje presne o dva týždne. Už dnes je však zoznam prihlásených
takmer dokonale zaplnený.
Zdá sa, že 4. ročník Auto Show Slovakia Ring bude v jeho doterajšej histórii asi najúspešnejší.
Nasvedčuje tomu aj fakt, že už dnes, dva týždne pred štartom počet prihlásených vyrovnal vlaňajší
rekord. To všetko sa udialo v rámci prvej etapy prihlasovania, keď možnosť zľavy z prihlasovacieho
vkladu využilo rovných päťdesiatpäť súťažiacich. Dnes však odštartovala druhá etapa, ktorá končí 6.
novembra 2013, čo je iba dva dni pred štartom podujatia Auto Show Slovakia Ring.
To však nie je všetko. Už teraz je jasné, že Auto Show Slovakia Ring 2013 sa zapíše do histórie
slovenských súťaží tým, že sa na tejto trati po prvýkrát predstavia najnovšie rally špeciály. Diváci,
ktorí v dňoch 8. a 9. novembra zavítajú na Slovakia Ring, môžu sledovať priamo v akcii Ford Fiesta
WRC, rally špeciál, ktorý práve v tomto čase sledujú aj diváci v Španielsku, na Majstrovstvách sveta
v rally (49. Rally RACC Catalunya – Costa Daurada). Tento súťažný špeciál, za ktorého volantom bude
sedieť minuloročný víťaz Auto Show Tomáš Kostka, pritom ešte nikdy na Slovensku neštartoval.
Rovnako je na tom aj dvojica vozidiel Ford Fiesta R5, najnovšie a zatiaľ jediné homologované vozidlo
podľa novej špecifikácie R5. Vozidiel Ford Fiesta R5 má pritom organizátor Auto Show Slovakia Ring
2013 do tohto momentu v zozname prihlásených dva kusy, pričom za ich volantmi sa predstavia
Poliak Grzegorz Grzyb a Čech Roman Odložilík. V zákulisí podujatia Auto Show Slovakia Ring 2013 sa
však pošepkáva, že túto dvojicu by po už spomínanej Rally Catalunya mohol doplniť ešte jeden Ford
Fiesta R5.
Toto nie sú jediné prekvapenia, ktoré organizátor podujatia pre fanúšikov Auto Show pripravil.
Ďalším prekvapením, hlavne pre generáciu, ktorá rally športom žije už niekoľko desaťročí, je aj štart
niekoľkonásobného Majstra Slovenska v rally, Igora Suška. Ten sa divákom na Slovakia Ringu
predstaví po dlhej, trinásťročnej pauze, spoločne s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX, v úlohe
predjazdca.
Myslíte si, že organizátor Auto Show Slovakia Ring 2013 s prekvapeniami pre divákov už skončil,
alebo ešte vytiahne z rukáva nejaké eso? Nechajme sa prekvapiť, prípadne nám môžete vopred
napísať váš tip.
Ďalšie informácie nájdete na www.slovakiaring.sk
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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 s
najmodernejším tréningovým cvičiskom v strednej Európe. 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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