
 
 
 

OMV MaxxMotion RALLY SLOVAKIA RING 2021 otvorí sezónu rely na 

Slovensku 

 

Orechová Potôň, 8. Marec 2021 -  Prvé podujatie v sezóne 2021 na okruhu SLOVAKIA RING sa podľa 

Covid automatu pre šport zverejneným ministerstvom školstva môže v plánovanom termíne 20. - 

21.3.2021 uskutočniť. Podmienkou je dodržiavanie prísnych hygienických predpisov zahŕňajúcich 

okrem iného aj preukázanie sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 všetkých účastníkov 

podujatia.  

Podľa aktuálne platných nariadení sa účastníci môžu s negatívnym testom na Covid-19 na miesto 

určenia aj prepraviť a prekročiť tak jednotlivé okresy rovnako ako aj   hranice s okolitými štátmi. 

Účasť divákov na podujatí je vylúčená. 

Prvá rely v tejto sezóne tak odštartuje tohtoročné Majstrovstvá Slovenska v rely 2021. Na tratiach, 

ktoré sa nachádzajú v útrobách areálu SLOVAKIA RING a ktoré boli predstavené iba pre pár mesiacmi 

si to medzi sebou „rozdajú“ účastníci Majstrovstiev Slovenska v rely, ale aj Historici, či Slovenský Rally 

Pohár. Očakáva sa aj účasť zahraničných posádok, ktoré celé podujatie určite zdramatizujú. 

Prihlasovanie na podujatie je možné na web stránke www.sams-asn.sk, do 7.3.2021 so zvýhodneným 

štartovným. Uzávierka prihlášok je 10.3.2021. 

Viac informácii o podujatí je dostupných na https://slovakiaring.sk/sk/omv-maxxmotion-rally-

slovakia-ring-2021 

*** 

Okruh SLOVAKIA RING / Areál SLOVAKIA RING 

SLOVAKIA RING je profesionálny pretekársky okruh s licenciou FIA 2. stupňa, jediný svojho druhu na 

Slovensku. S celkovou dĺžkou 5922 m sa radí medzi najdlhšie v Európe. Kvalitatívnymi a bezpečnostnými 

parametrami vytvára okruh zázemie pre prestížne svetové šampionáty pod hlavičkami FIA a FIM. Od 

roku 2010 prináša podujatia pre profesionálnych jazdcov, amatérov, firmy a širokú verejnosť.  

SLOVAKIA RING pri Orechovej Potôni predstavuje jedinečný areál - jediný svojho druhu na Slovensku. 
Ponúka možnosti jazdiť na profesionálnom automotodróme, zdokonaliť sa v škole bezpečnej jazdy, 
vyskúšať si terénnu jazdu vo vynovenom off-road areáli a užiť si relax v hoteli. Súčasťou širšieho areálu 
je aj Malkia Park - útočisko pre exotické zvieratá. K novým atrakciám patrí tiež Vojenské múzeum. Pre 
všetkých, ktorí si chcú preveriť a zdokonaliť svoje jazdecké zručnosti - či už na aute alebo motocykle, je 
pripravené profesionálne CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY s najmodernejším tréningovým cvičiskom v 



 
 
 
strednej Európe. Po aktívnom výkone si môžete dopriať výdatný obed či večeru v reštaurácii Ring a 
Hoteli Ring***, ktorý ponúka komfortné ubytovanie. 

GENERÁLNYM REKLAMNÝM PARTNEROM OKRUHU JE OMV SLOVENSKO. 
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