Dámy a páni, naštartujte motory!
Orechová Potôň, 6. marca 2013 – Po dlhej zime sa pretekársky okruh Slovakia Ring prebúdza do
novej sezóny. Marcové oteplenie a stabilné počasie prináša na 5 922 metrov dlhú dráhu prvých
majstrov volantu, ktorí sa už nemohli dočkať konca zimnej prestávky.
Hneď v prvý marcový týždeň rozložia svoje kamióny v paddocku ďalšie dva tímy zo svetového
šampionátu WTCC. Po minulotýždňovej ouvertúre v podaní stajne All- inkl.com Münnich Motorsport
s úradujúcim majstrom sveta Robom Huffom z Veľkej Británie, budú na Slovakia Ringu testovať aj
tímy Liqui Moly Engstler a Wiechers Sport. Dva dni sa budú pripravovať na štart novej sezóny WTCC,
ktorá sa zastaví na konci apríla aj na Slovakia Ringu s jazdcami Franz Engstler, Charles Kaki Ng a Fredy
Barth.
Time Attack útočí
V sobotu 9. marca bude vyhradená najmä pre amatérskych pretekárov. Pre širokú verejnosť je určená
obľúbená séria Time Attack, v ktorej si môžu zmerať sily so súpermi nielen zo Slovenska. Novinkou
tejto sezóny je to, že už nepôjde len o čas na jedno kolo, ale aj možnosť odštartovať v krátkych
pretekoch. Populárny Time Attack sa objaví na Slovakia Ringu ešte aj 23. marca.
Slovenský okruhový pohár
Premiéru absolvuje na Slovakia Ringu nový seriál s názvom Slovenský okruhový pohár. Ide o preteky
určené pre amatérov i profesionálov. Po tréningu a kvalifikácii absolvujú jazdci dvoje pretekov na 20
minút s pevným štartom. Do kalendára si treba poznačiť dátum, 22.marec 2013.
Ring voľný
Slovakia Ring bude samozrejme prístupný mimo rezervovaných termínov aj na voľné jazdy. V
prehľadnom kalendári na stránke www.slovakiaring.sk sú uvedené termíny vyhradené pre voľné
jazdy automobilov či motocyklov. V bezpečnom prostredí profesionálneho okruhu si tak môžete
otestovať svoje auto či motorku a, predovšetkým, vodičské schopnosti.
Veľká cena za dverami
Už prvý aprílový víkend je vyhradený pre Veľkú cenu Slovenskej republiky pretekov cestných
motocyklov. Tradičné podujatie bude aj tento rok zaradené do kalendára Alpsko-jadranského
šampionátu (Alpe Adria Championship), takže paddock bude zaplnený takmer do posledného miesta.
Najväčšie podujatie cestných motocyklov u nás si určite nenechajte ujsť!

Termíny predsezónnych voľných jázd

Kategória
Voľné jazdy AUTO / TIME
ATTACK

Dátum
9.3.2013

Racing Wheels
16.3.2013

Čas
09:00 17:00
09:00 17:00

Voľné jazdy AUTO / TIME
ATTACK

23.3.2013

09:00 17:00

Voľné jazdy MOTO

24.3.2013

Voľné jazdy AUTO

29.3.2013

Voľné jazdy MOTO s agentúrou
BTR-Performance

30.3.2013
31.3.2013

Voľné jazdy AUTO / Testovanie

2.4.2013

09:00 18:00

Voľné jazdy MOTO

17.4.2013

09:00 18:00

09:00 17:00
09:00 17:00
09:00 18:00

Cena
150,-€ / celý deň
100,-€ / 1x30 min kvalifikácia, 2x
preteky na 3 kolá
79,-€ / 4x30 min voľná jazda
150,-€
150,-€ / celý deň
100,-€ / 1x30 min kvalifikácia, 2x
preteky na 3 kolá
79,-€ / 4x30 min voľná jazda
100,-€ / celý deň
20,-€ / 30 min. voľná jazda
120,-€ / celý deň
30,-€/ 30 min voľná jazda
120,-€ / celý deň
120,-€ / celý deň
30,-€ / 30 min voľná jazda
120,-€ / celý deň voľná jazda
60,-€ / 30 min testovanie
80,-€ / celý deň
20,-€ / 30 min. voľná jazda

Viac 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 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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