FIVA WORLD RALLY SLOVAKIA 2016
Piešťany 07.06. – 12.06. 2016
 Všeobecné informácie
Organizačný výbor FIVA WORLD RALLY Slovensko má tú česť pozvať účastníkov zo
všetkých krajín a ponúknuť im možnosť stráviť nádherný a nezabudnuteľný týždeň priamo
v srdci Európy. Súčasťou podujatia sa stanú aj predvádzacie jazdy historických
motocyklov.
 Podmienky pre účastníkov s historickými motocyklami
Zúčastniť sa môžu len historické motocykle do roku výroby 1979. Uzávierka prihlášok do
15.04.2016. Ku každej prihláške je nutné priložiť fotografiu motocykla. Usporiadateľ si na
vyhradzuje právo výber motocyklov.
 Pravidlá a nariadenia
Zúčastniť sa môžu historické cestné motocykle do roku výroby 1979 za predpokladu, že
spĺňajú technické predpisy. Maximálny počet motocyklov na predvádzaciu jazdu na letisku
bude 40 motocyklov. Vybraných 20 historických motocyklov bude vystavených v sobotu
11.06.2016 od 15:00 hod v priestoroch Kúpeľného ostrova.
Všetci účastníci predvádzacej jazdy podpisom prihlášky potvrdzujú, že predvádzacej
jazdy sa zúčastňujú na vlastné riziko.


Kontaktná adresa
Classic Club Hlohovec
Bernonákova 33
SK-92001 Hlohovec
Mobil +421 903 724 800
e-mail: classicc@stonline.sk



Program
Piatok 10.06.2016
Registrácia, voľný program, spoločná večera s hudobným programom

Sobota 11.06.2016
8:00 – 9:00 hod. príchod na letisko
13:00 hod –
ukončenie jázd
13:30 hod –
odjazd do centra Piešťan, predstavenie účastníkov
14:30 hod príchod na Kúpeľný ostrov, výstava motocyklov
15:30 – 16:00 hod – autogramiáda

Autogramiády sa zúčastnia bývalí úspešní pretekári. Hviezdou autogramiády bude ť 15násobný majster sveta, továrenský jazdec MV Augusta a Yamaha, historicky prvý krát na
Slovensku, legenda motocyklového športu, Giacomo Agostini, so svojím továrenským
motocyklom MV Augusta a zároveň odprezentuje svoju najnovšiu knihu, ktorú vydal
koncom roka 2015.
Večerná show
Zavŕšenie FIWA WORLD RALLYE pred hotelom Thermia Palace
Večerná show sa uskutoční pod taktovkou organizátora FIWA WORDL RALLYE so
slávnostným odovzdávaním ocenení na červenom koberci pred hotelom Thermia Palace,
ukončenie prehliadky slávnostným hudobným ohňostrojom a pokračovaním slávnostnej
recepcie v hoteli Thermia Palace pre účastníkov a pozvaných hostí.

