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Úvod 
 

Vítajte na pretekoch automobilov do vrchu MORIS CUP Jahodná 2016! 
 

 
 

         Pripravili sme pre vás tento Média Book, sprievodcu 8. ročníka MORIS CUP Jahodná 2016, ktorý je 

určený pre akreditovaných zástupcov médií - píšucich novinárov, fotoreportérov a televízne štáby. Nemá 

povahu Zvláštnych ustanovení, nenahrádza ich a ani ich nedoplňuje. Jeho úlohou je podať všetkým 

záujemcom z radov médií základnú informáciu o  MORIS CUP Jahodná 2016 a o podmienkach ich práce na 

tomto podujatí. Bol pripravený k termínu 15.04.2016.  
 

 

 

1.     Základné informácie - Dôležité telefónne čísla v prípade potreby rýchlej pomoci 
Integrovaný záchranný systém – SOS:    +421 112 

Polícia:        +421 158 

Mestská polícia Košice:      +421 159 

Hasiči:        +421 150 

Lekárska  záchranná služba:     +421 155 

Slovenský autoturist klub - motoristické informačné služby: +421 18 124 

NAMK SR – dispečerská a informačná služba motoristom: +421 18 123 

Sekretariát pretekov:      +421 917 671 777 
 
 

 

2.     Košice    
 

 
 

 

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku, sa nachádza v jeho východnej časti neďaleko od hraníc 
Maďarska (20 km), Ukrajiny (80 km) a Poľska (90 km).  
Výhodná poloha urobila už v minulosti z Košíc dôležitý bod na obchodných cestách. Dnes je mesto kľúčovou 
hospodárskou aglomeráciou a križovatkou dopravných ciest, k čomu prispieva železničný uzol 
a medzinárodné letisko.  
 

Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu už v roku 1369, keď im ju udelil 
panovník Ľudovít Veľký. Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. 
Historické centrum mesta je najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. 
Ďalšie prvenstvo sa spája so športom – v Košiciach v prvú októbrovú nedeľu od roku 1924 štartuje najstarší 
európsky a druhý najstarší svetový maratón – Medzinárodný maratón mieru. 
V Košiciach je sídlo najstaršej strednej školy v strednej Európe – Strednej priemyselnej školy strojníckej 
založenej v roku 1872. 
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Na území mesta leží rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe (288 ha) a najväčšia 
botanická záhrada s najväčšou zbierkou kaktusov v bývalom Československu. 
Detská železnica v Čermeľskom údolí je najstaršou a jedinou na Slovensku. 
 

Mesto leží v Košickej kotline, ktorú tvorí široké údolie Hornádu, ohraničené na západe výbežkami 
Slovenského rudohoria a na východe Slánskymi vrchmi.  
Centrum mesta sa nachádza v nadmorskej výške 208 m.  
Podnebie v Košiciach je mierne teplé s priemernými teplotami 19° C v júli a -3° C v januári. 
 
 
 

3.  Športovo rekreačné stredisko Jahodná  
 

Riaditeľstvo pretekov a tiež parkovisko pretekárskych vozidiel sú 
umiestnené v Športovo rekreačnom stredisku Jahodná, kde je 
možnosť ubytovania a stravovania pre účastníkov podujatia. 
Toto stredisko patrí k najstarším v okolí mesta Košice a je 
vyhľadávané lyžiarmi v zime a obľúbené turistami pri letných túrach a 
Košičanmi túžiacimi po oddychu v peknej prírode.  

                  

 

Okrem ubytovania a stravovacích služieb ponúka aj relax v bazéne, saune, vírivkách, pri masážach ale 
i multifunkčné ihrisko a posilňovne. 
 

Bližšie informácie o stredisku nájdete na webstránke www.jahodna.sk.  
 

 
 

4.   História MORIS CUP Jahodná 

                                            
 

 

História  pretekov MORIS CUP Jahodná sa začala v roku 2009, keď Auto Klub Košice - dlhoročný organizátor 
automobilovej súťaže Rally Košice oslovil spoločnosť Moris Slovakia s.r.o. s ponukou na spoločné 
usporiadanie pretekov automobilov do vrchu, ktoré dovtedy v tomto regióne nemali žiadnu históriu. 
 

Predstavitelia spoločnosti Moris akceptovali ponuku, a tak nič nebránilo tomu, aby sa v dňoch 6. -7.6.2009 
uskutočnil v Košiciach historický prvý ročník pretekov automobilov do vrchu s názvom MORIS CUP Jahodná 
2009.  
 

Preteky napriek nepriaznivému počasiu za obrovskej účasti divákov prebehli veľmi úspešne. Martin Koiš 
vytvoril prvý traťový rekord časom 02:07,037. Podujatia  sa zúčastnilo 48 jazdcov. 
 
 
 

http://www.jahodna.sk/
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Na základe veľmi dobrej odozvy medzi jazdcami a divákmi bol pripravený druhý ročník podujatia MORIS CUP 
Jahodná 2010, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 6.6.2010. 
 

Konanie podujatia bolo do poslednej chvíli ohrozené povodňami, ktoré zasiahli východné Slovensko. 
Podujatie však napriek zložitej situácii odštartovalo. Dňa 5.6.2010 sa uskutočnili dve tréningové jazdy. Po 
prvej súťažnej jazde rozhodli orgány štátnej správy o zrušení povolenia na uzávierku trate podujatia pre 
kritickú povodňovú situáciu. Na základe rozhodnutia organizátora boli vyhlásené výsledky po prvej súťažnej 
jazde.  
 

49 zúčastnených pretekárov sa rozhodlo spoločne s rozhodcami, hlavným reklamným partnerom 
spoločnosťou Moris Slovakia s.r.o. a Auto klubom Košice vybraté prihlasovacie vklady za deň 6.6.2010 
poskytnúť vybraným obciam postihnutých povodňami. Na základe toho boli obciam Nižná Myšľa a Krásna 
nad Hornádom odovzdané finančné prostriedky spolu vo výške 4 555 €.  
Traťový rekord prekonal jazdec Andrej Krajčí a mal hodnotu 02:04,991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

Ambícia organizátorov zaradiť preteky do vyššieho rangu bola SAMŠ a FIA akceptovaná a v dňoch 
5.a 6.6.2011 sa konal tretí ročník MORIS CUP Jahodná 2011, po prvý raz zaradený do seriálov 
Medzinárodnej automobilovej federácie FIA – FIA International Hill Climb Challenge, FIA European Hill Climb 
Cup a do dvoch našich šampionátov - Majstrovstiev Slovenskej republiky a Národného pohára v pretekoch 
automobilov do vrchu. 
 
Za tradične veľkej pozornosti divákov a netypického dobrého počasia prebiehali urputné boje medzi 46 
pretekármi, doplnenými 11 v NP PAV. Výsledkom toho bol výrazne vylepšený traťový rekord, ktorý časom 
1:57,335 dosiahol Andrej Krajči. 
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V tradičnom júnovom termíne 9. - 10.6.2012 sa uskutočnil za rekordnej účasti 136 pretekárov 4. ročník 
pretekov, ktoré boli zaradené do dvoch seriálov FIA - FIA International Hill Climb Challenge, FIA European 
Hill Climb Cup, do dvoch národných šampionátov - Majstrovstiev Poľskej republiky a Majstrovstiev 
Slovenskej republiky a tiež do Národného pohára v pretekoch automobilov do vrchu. 
 

Za veľkej diváckej kulisy sa odohrali urputné boje, ktorým prialo aj počasie. Veľké množstvo štartujúcich 
spôsobilo organizátorom problémy, ktoré boli aj vďaka pochopeniu jazdcov zvládnuté. 

 

 

 

 

       
 

 

Snaha organizátorov o skvalitňovanie pretekov sa naplnila a organizátori po prvýkrát privítali na Jahodnej 
účastníkov FIA majstrovstiev historických automobilov v pretekoch do vrchu. Okrem toho sa podobne ako 
v predošlom ročníku súťažilo v medzinárodných seriáloch FIA International Hill Climb Challenge, FIA 
European Hill Climb Cup, Majstrovstvách Poľskej republiky a Majstrovstvách Slovenskej republiky. 
 
Zmenou časového  harmonogramu pretekov ako aj systému presunu vozidiel na štart sa podarilo odstrániť 
problémy s časovým harmonogram. 95 pretekárov pripravilo pre tradične veľké množstvo divákov 
nezabudnuteľné motoristické podujatie, ktoré bolo vysoko hodnotené aj pozorovateľom FIA.  
Jaroslav Krajčí v priebehu pretekov trikrát prekonal traťový rekord. 
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V tradičnom termíne na prelome mesiacov máj a jún sa za pekného slnečného počasia a za  veľkého záujmu 
divákov uskutočnil 6. ročník pretekov, ktoré sa započítali do FIA majstrovstva historických automobilov 
v pretekoch do  vrchu. Okrem toho sa súťažilo v seriáli FIA  European Hill - Climb Cup, Majstrovstiev Poľskej 
republiky, Majstrovstiev Slovenskej  republiky a Slovenského kopcového pohára. Viac ako 120 jazdcov 
predviedlo svoje  majstrovstvo a predviedli divákom zaujímavé súboje, ktoré veľmi kladne hodnotil aj  
prítomný pozorovateľ FIA. 

 

         
 

V 7. ročníku súťaže opäť tí najlepší zápolili o body do dvoch FIA šampionátov, avšak v tomto roku bez 
súbojov poľskej jazdeckej špičky o zisk čo najlepších umiestnení v Majstrovstvách Poľska. Novinkou 
podujatia boli samostatne vyhlásené majstrovstvá SR historických automobilov a Slovenská trofej 
historických automobilov v jazde pravidelnosti. 

 

 

 

Galéria víťazov 
 
 

Rok Absolútny víťaz Štát Vozidlo Čas 

2009 Martin Koiš SVK Ford Focus 02:07,037 
2010 Andrej Krajči SVK Lola F3000 02:04,991 
2011 Andrej Krajči SVK Lola F3000 01:57,335 
2012 Václav Janík CZE Lola B02/50 01:54,772 
2013 Jaroslav Krajči SVK Lola B02/50 01:48,440 
2014 Václav Janík CZE Lola B02/50 01:57,136 
2015 Tiziano Riva ITA Reynard 92D 01:51,515 
2016 ???    
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5.  MORIS CUP Jahodná 2016 
 

Organizátor:                Auto klub Košice  

adresa:                            040 01 Košice, Hroncova 3, Slovenská republika 
mobil:                +421 917 671 777       
e-mail:                autoklub@rallye.sk  
internet:               www.rallye.sk 

  
 
 

  
Spoluorganizátor:      Moris Slovakia s.r.o 

adresa:                            040 01 Košice, Alejová 4, Slovenská republika 

 
Organizačný výbor a činovníci súťaže: 
Predseda organizačného výboru  Peter Szczeczina +421 903 644 341                             

 Podpredseda organizačného výboru Marek Eliáš +421 906 600 910 
 Riaditeľ pretekov Ľubomír Šimko +421 903 501 404 
 Tajomník pretekov                            Gabriela Szczeczinová      +421 903 608 341  
 Hlavný bezpečnostný komisár Ján Gregor +421 903 863 888 
 Tlačový tajomník Zdenka Tamášová +421 902 509 363 
Činovník pre styk s jazdcami Pavol Kušnier +421 903 934 222 

 

Zaradenie pretekov: 
- FIA majstrovstvo historických automobilov v pretekoch do vrchu (HHCC) 
- FIA International Hill Climb Cup (IHCC)       
- Majstrovstvá Slovenska v PAV 2016 (MSR) ako dvojpretek:1. deň - MSR1, 2. deň - MSR2 
- Majstrovstvá Poľska v PAV 2016 (GSMP) ako dvojpretek:1. deň - GSMP1, 2. deň - GSMP2 
- Majstrovstvá SR v pretekoch historických vozidiel do vrchu 2016 (MSR-HA) ako dvojpretek:  
         1. deň – MSR-HA1, 2.deň – MSR-HA2 
- Slovenský kopcový pohár 2016 (SKP) ako dvojpretek: 1. deň - SKP1, 2. deň - SKP2 
- Slovenská trofej pretekov automobilov do vrchu v jazde pravidelnosti (STHP) ako dvojpretek: 
          1.deň - STHP1, 2.deň - STHP2 
 

6.   Športový program súťaže 
  

12.05.2016, piatok  
24:00  Uzávierka prihlášok 
 

16.05.2016, pondelok 
  Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického  
                          preberania 
 

19.05.2016, štvrtok  
10:00  Otvorenie servisného parkoviska   
 

20.05.2016, piatok  
09:00 – 17:00 Administratívne preberanie 
10:00 – 18:00 Technické preberanie 
19:00  1. zasadnutie RŠK 
20:00  Zverejnenie zoznamu prevzatých vozidiel pre HHCC,IHCC,MSR1,GSMP1,SKP1 a STHP1  
20:00  Rozprava jazdcov 
 

21.05.2016, sobota  
07:30  1. tréningová jazda HHCC, IHCC, MSR1, GSMP1, MSR HA1, SKP1 a STHP1   
10:00   2. tréningová jazda HHCC, IHCC, MSR1, GSMP1, MSR HA1, SKP1 a STHP 1   
13:30  1. súťažná jazda  HHCC, IHCC, MSR1, GSMP1, MSR HA1, SKP1 a STHP1   
16:00  2. súťažná jazda  HHCC, IHCC, MSR1, GSMP1, MSR HA1, SKP1 a STHP1   
19:00  Odovzdávanie cien HHCC, IHCC, MSR1, GSMP1, MSR HA1, SKP1 a STHP 1   
 

22.05.2016, nedeľa  
06:30 – 07:00 Administratívne a technické preberanie pre MSR2, GSMP2, MSRHA2, SKP2, STHP2 
07:00  Zverejnenie zoznamu prevzatých vozidiel  
08:00  1. tréningová jazda MSR2, GSMP2, MSRHA2, SKP2, STHP2 
10:30   1. súťažná jazda MSR2, GSMP2, MSRHA2, SKP2, STHP 2 
14:00  2. súťažná jazda MSR2, GSMP2, MSRHA2, SKP2, STHP 2 
17:00  Odovzdávanie cien MSR2, GSMP2, MSRHA2, SKP2, STHP2 

 

 

 

 

 

mailto:autoklub@rallye.sk
http://www.rallye.sk/


MORIS CUP Jahodná 2016 

 

 7 

7.   Trať 
 

Trať vedie po štátnej ceste II/547.  

Štart: štart sa nachádza 750 m za odbočkou na Alpinku, na výjazde z mesta, v smere Spišská Nová Ves, 
pred parkoviskom nad rekreačným strediskom Alpinka. 

Cieľ: cieľ sa nachádza na štátnej ceste II/547, pred odbočkou k Športovo rekreačnému stredisku Jahodná. 
 

 

Parametre trate 
 Dĺžka trate:                         4750 m 

 Minimálna šírka:                    7 m 

 Nadmorská výška Štartu:   339 m.n.m 

 Nadmorská výška Cieľa:     538 m.n.m 

 Výškový rozdiel:                    199 m 

 Priemerné stúpanie:              4,18 % 
 

 

Mapa trate  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Tlačové stredisko 
 

Tlačové stredisko bude umiestnené v priestoroch Rekreačného strediska Jahodná. Vstup do tlačového 
strediska bude umožnený len označeným zástupcom médií. 

 

Pracovná doba:  20.05.2016, piatok        12:00 - 20:00 
21.05.2016, sobota       07:00 - 20:00  
22.05.2016, nedeľa       07:00 -18:00 
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9.     Akreditácie 
Podmienkou činnosti zástupcov médií na podujatí je riadna akreditácia. 
 

Začiatok prijímania akreditácií: 16.04.2016 

Uzávierka akreditácii:  16.05.2016 
 

Akreditačné pravidlá 
 

A - TLAČ 

Akreditácia je limitovaná na max. počet 3 zástupcov z jednej redakcie pričom z tohto počtu môže byť  
akreditovaný iba jeden fotograf za danú redakciu. Aby bola akreditácia prijatá, musí byť dané médium 

vo verejnom obehu a musí byť verejnosti dostupné (predajné). Publikácie auto klubov a spoločností 

(súťažiacich) iba s interným obehom a reklamné agentúry nemôžu byť akreditované ako média! 
Súčasne s prihláškou k akreditácii (akreditačný formulár je v prílohe 1 tohto dokumentu) je nutné zaslať 
i nasledovné dokumenty: 
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každého žiadateľa žiadajúceho o akreditáciu) 
podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie. 
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský syndikát 
novinárov) konkrétneho žiadateľa (pri akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu). 
3.  Kópiu publikovaných článkov o rally (prípadne iných motoristických podujatí). 
4.  Informácie o publikácii (frekvencia, rozsah, regionálny obeh, atď.). 
Akreditácia novinára je podmienená povinnosťou nosenia visačky s označením PRESS. 

 

 

B - RÁDIO, TELEVÍZIA, VIDEO, FOTOGRAFOVIA A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 

Udelenie akreditácie rozhlasu, televízii, videoštúdiu, fotografom a iným elektronickým médiám 

(internet) sú plne v kompetencii organizátora podujatia a tlačového tajomníka. 
Súčasne s prihláškou k akreditácii (akreditačný formulár je v prílohe 1 tohto dokumentu) je nutné zaslať 
i nasledovné dokumenty: 

1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každú osobu žiadajúcu o akreditáciu) podpísaný 
vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie. 
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát novinárov, 
Klub športových novinárov) konkrétneho žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť 
originál novinárskeho preukazu). 
3. Stručná charakteristika média, spoločnosti (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť, rozsah atď.) 
4. Fotografi musia doložiť min. 5 ks publikovaných fotografií z automobilového športu 2015 alebo 2016. 
Akreditácia TV/FOTO je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty TV/FOTO (proti 
finančnej zálohe) s označením TV/FOTO. 
 

Pozor! Súkromné (komerčné) videoštúdia po dohode s organizátorom umiestnia do svojho záznamu 
logá SAMŠ a organizátora súťaže. Po súťaži dodajú v termíne do 1 mesiaca organizátorovi súťaže 
zdarma 4 ks DVD so záznamom z daného podujatia. Akreditácia videoštúdií je limitovaná maximálnym 
počtom piatich zástupcov! 
Internetové portály sú povinné ku správam z jednotlivých rally súťaží priložiť oficiálne logo súťaže. 
Udelenie a zamietnutie akreditácie je výhradne v kompetencii organizátora podujatia a tlačového 
tajomníka, a je rovnako limitované počtom akreditovaných pracovníkov na veľkosť tlačového strediska 
a zaistenia ich bezpečnosti na trati súťaže. Fotografi a kameramani televíznych a video štábov obdržia 
pri akreditácii po zložení zálohy 30 Eur (slovom: tridsať eur) špeciálne vesty s označením FOTO/TV. 

Pozor! Všetci akreditovaní zástupcovia médií musia byť starší ako 18 rokov (na požiadanie je nutné 
toto preukázať pri akreditácii). 
Vyplnené akreditačné formuláre s potvrdením redakcie a v prípade potreby i s potrebnými prílohami 
zasielajte na adresu uvedenú v akreditačnom formulári. 
Termín uzávierky akreditácii je stanovený podľa termínu pretekov. Po uvedenom termíne už nebude 
možné prijať žiadnu akreditáciu! 
Po obdŕžaní akreditácie Vám bude elektronickou poštou alebo faxom obratom zaslaná správa o prijatí, 
príp. o zamietnutí akreditácie vrátane dôvodov jeho odmietnutia. 

 

Podmienky účasti: 
Každý akreditovaný zástupca médií sa na pretekoch MORIS CUP Jahodná 2016:     

-  zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú škodu 
-  nepovažuje sa za činovníka a organizátora a preto sa na neho nevzťahuje poistná zmluva  
   uzavretá organizátorom (SAMŠ) s komerčnou poisťovňou. 

Organizátor nezodpovedá akreditovanému zástupcovi médií za žiadnu škodu a ujmu na zdraví, ktoré im 
počas účasti na pretekoch môžu vzniknúť. 
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10.     Pohyb akreditovaných zástupcov médií v priestore pretekov  
 

Pohyb peši: 
Označený zástupca akreditovaných médií sa môže peši pohybovať takto:   
- neobmedzene v servisnom priestore súťažných vozidiel 
- neobmedzene na trati s výnimkou „zakázaných priestorov“. 
- neobmedzene v predštartovom priestore – za prípravnou čiarou 
- neobmedzene v tlačovom stredisku 

Priestory na trati pretekov označené ako „zakázaný priestor“ sú zakázané aj pre fotoreportérov 
a kameramanov. Neuposlúchnutie výzvy traťového komisára môže mať za následok odňatie akreditácie. 
 

 

Pohyb s motorovým vozidlom: 
Pohyb akreditovaných zástupcov médií po trati a v priestore pretekov na označených  motorových vozidlách 

bude obmedzený takto: 
- v piatok, 20.05.2016, bude pohyb neobmedzený 
- v sobotu, 21.05.2016, bude možný presun po trati pretekov do rekreačného strediska Jahodná iba  

   v čase do 06:30 
- v nedeľu, 22.05.2016, bude možný presun po trati pretekov do rekreačného strediska Jahodná iba  

       v čase do 07:00 
 

V priestore Rekreačného strediska Jahodná bude pre zástupcov médií vyhradený priestor, v ktorom majú 
právo a povinnosť zaparkovať svoje označené vozidlá.  
 

 

UPOZORNENIE! Organizátor dôrazne upozorňuje, že v dňoch 21. a 22.05.2016 nebude vozidlám 

akreditovaných zástupcov médií umožnený pohyb vlastnými osobnými motorovými vozidlami po 

trase Rekreačné stredisko Jahodná – štartová čiara a späť v čase od 06:30 resp. 07:00 (nedeľa) do 

ukončenia poslednej súťažnej jazdy daného dňa.  
 
Po uvedenej trase bude umožnený pohyb len: 
- vozidlám organizátora 
- vozidlám činovníkov pretekov 
- súťažným vozidlám  
- malého doprovodného vozidla každého pretekára 
- vozidlu „Média taxi“, ktoré pripraví organizátor pre akreditovaných novinárov  
 

 

Pohyb zástupcov akreditovaných médií je teda možný iba vo vozidle označenom ako „Média taxi“ alebo po 
dohode s niektorým zo  zúčastnených pretekárov v jeho doprovodnom vozidle. Časy odchodov a miesto 
pristavenia „Média taxi“ budú akreditovaným novinárom k dispozícii v tlačovom stredisku.  
 

 

Bez písomnej dohody s organizátorom sa fotoreportérom a kameramanom aj akreditovaných médií zakazuje 
umiestnenie vlastných reklám v celom priestore pretekov. 
 

 

11.    Odovzdávanie cien – miesto a termín 
 

Ceny budú odovzdané na pódiu umiestnenom v Rekreačnom stredisku Jahodná. 
V klasifikáciách HHCC, IHCC, MSR1, GSMP1, MSR-HA1, SKP1 a ST HP1 dňa 21.05.2016 o 19:00. 
V klasifikáciách MSR2, GSMP2, SKP2, MSR-HA2 a ST HP2 dňa 22.05.2016 o 17:00. 
 

 

12.    Ubytovanie  
 

Ubytovanie v blízkosti pretekov 
- Rekreačné stredisko Jahodná, bližšie informácie sú na stránke www.jahodna.sk   
- Hotel Bankov, vo vzdialenosti 2 km od štartu pretekov, www.hotelbankov.sk  
- Hotel Garden, vo vzdialenosti 1,5 km od cieľa pretekov, www.hotelgarden.sk 
- Hotel Damm, vo vzdialenosti 1,5 km od cieľa pretekov, www.hoteldam.sk.  
 

 

Ubytovanie v Košiciach 
Štart pretekov je vzdialený od centra mesta Košice 8 km a depo, riaditeľstvo podujatia a Rekreačné stredisko 
Jahodná 15 km od centra mesta. Rôzne možnosti ubytovanie v Košiciach a okolí sú uvedené na oficiálnej 
webstránke mesta Košice www.kosice.sk. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jahodna.sk/
http://www.hotelbankov.sk/
http://www.hotelgarden.sk/
http://www.hoteldam.sk/
http://www.poprad.sk/
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13.   Zdravotnícke informácie 
Základné informácie o zdravotníckej starostlivosti  
Pre občanov Európskej únie sa poskytuje neodkladná zdravotnícka starostlivosť v rovnakom rozsahu a za 
rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Jazdci a členovia teamov sa pri ošetrení  musia  
preukázať preukazom zdravotného poistenia EU. 
 

Miesta ošetrenia  
V prípade úrazu a potreby ošetrenia: Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavová 43 

                 telefón: +421 55 615 3111 

V prípade okamžitej pomoci              telefón: +421 112 
 

 

 

14.   Záver 
 

Veríme, že zástupcom médií, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa  na MORIS CUP Jahodná 2016, tento Média book 
podal dostatok informácii o podujatí. Veľmi radi Vás v Košiciach a okolí privítame a veríme, že z nášho 
podujatia si odnesiete len tie najlepšie spomienky.  
        
 
         Dovidenia v Košiciach 
 
 
 
 

                                                                                        Peter Szczeczina 
                                                                                predseda organizačného výboru 
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PRÍLOHA 1 

 

ACCREDITATION FORM 
 

 

Meno a priezvisko / Name and surname: .............................................................................................   
 

Č. novin. preukazu / Media pass No.:   .............................................................................................. 

 

Názov a adresa redakcie / Media – name and address:  .................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 

 
Tel. /Phone: ....................................      Fax: ..................................    E-mail: .................................................. 
 

 

TLAČ/PRESS         FOTO               TV / RADIO 
 

 
Prosíme zaslať na / Please send on:   e-mail:   zdenka.t@pobox.sk  

 

Začiatok príjmu akreditácií / Start of the accreditation:    16.04.2016 

Uzávierka akreditácii / Closing date for accreditation:  16.05.2016 
 

Po obdržaní akreditácie Vám elektronickou poštou zašleme správa o prijatí, príp. zamietnutí akreditácie 

vrátane dôvodov jeho odmietnutia. / After receiving of your accreditation form we will be sent you by e-mail 

message of acceptance or refusal of accreditation, including the reasons for the refusal. 
 
 

Ručenie zodpovednosti, práva a povinnosti akreditovaného novinára 
1. Označenie novinára je neprenosné, je majetkom organizátora. Porušenie bezpečnostných alebo organizačných 

pravidiel, neuposlúchnutie inštrukcií usporiadateľov je dôvodom k okamžitému odobratiu  označenia a vykázaniu z 
preteku. Na press visačke musí byť uvedené meno, na Povolení k vjazdu musí byť vyznačené ECV automobilu.  

2. Akreditovaná osoba môže materiály získané v rámci akreditácie využívať len na žurnalistické účely, komerčné 
využitie je zakázané.  

3. Každý akreditovaný novinár musí dodržovať bezpečnostné predpisy, dbať na pokyny usporiadateľov a traťových 
komisárov. Svojim chovaním nesmie ohroziť priebeh akcie, bezpečnosť svoju ani iných osôb. 

4. Každý držiteľ press označenia si musí byť vedomý toho, že motoristický šport je nebezpečný a na danom podujatí 
sa zúčastňuje na vlastné riziko. Zaväzuje sa, že nebude požadovať náhradu, zvaľovať zodpovednosť, obviňovať či 
žalovať ASN, organizátorov alebo kluby, ktoré sa podieľajú na podujatí. Zaväzuje sa, že nebude požadovať 
náhradu, zvaľovať zodpovednosť, obviňovať či žalovať akýkoľvek zúčastňujúci sa tím alebo jazdca, inú organizáciu 
participujúcu na podujatí, vrátane riaditeľstva, jeho členov, činovníkov, zamestnancov, agentov, pracovníkov 
služieb, zástupcov a zmluvných partnerov v prípade, že príde k osobnému zraneniu, úmrtiu alebo strate 
akéhokoľvek druhu na strane držiteľa press označenia v súvislosti s jeho prítomnosťou na uvedenom podujatí. 

5. Akreditovaná strana sa zaväzuje nepoškodzovať ASN či organizátorov a nepožadovať od nich, ani ich činiteľov 
náhradu za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou (osobné zranenie, úmrtie, škody alebo straty iného druhu ), 
ktoré vzniklo pri danom podujatí. 

6. Novinár/fotograf má právo na všetky dostupné informácie spojené s konaním a priebehom podujatia (výsledky, 
tlačové informácie), ktoré sú k dispozícii v miestnosti tlačového strediska. 

7. Pokiaľ v priebehu akreditácie príde ku zrušeniu spolupráce s vysielajúcou organizáciou, má žiadateľ o akreditáciu 
povinnosť oznámiť túto skutočnosť. Automaticky tým vznikne povinnosť požiadať o novú akreditáciu. V opačnom 
prípade nemôže byť žiadateľovi akreditácia pridelená. 

8. Žiadateľ o akreditáciu je povinný dodržiavať všetky hygienické a kultúrne pravidlá spojené s jeho pracou a 
pracoviskom na ktorom ju bude vykonávať. Zaväzuje sa neobmedzovať svojim chovaním a jednaním ostatných 
spolupracovníkov, iných novinárov a osoby činné na danom športovom podujatí. 

 
Prečítal/a som, pochopil/a a prijal/a podmienky vyššie uvedené. 

                                                           ……………………….……………….. 
 

Dátum: .......05.2016                                         Podpis 

 

 

mailto:autoklub@rallye.sk

