
CENA Miroslava HORŇÁKA 2011 
 Miroslav Hor ňák dnes ako okruhový a kopcový pretekár, pôvodne za čínal ako 
minikárista. Jeho športová kariéra štartovala práve  v tejto nemotorovej disciplíne. 
Postupne sa však prepracoval k motokáram a od tadia ľ už bol len krô čik k okruhovým 
pretekom na plnohodnotných športových strojoch. Mir ova cesta týmto športovým 
odvetvím je obdivuhodná, a dáva tak príklad mladým nádejným pilotom akým smerom sa 
ubera ť. 
 Miro, nezabudol na to, kde sa mu dostalo základov v motoristickom športe, ktoré 
neskôr zúro čil a dodnes zúro čuje v iných odvetviach tohto krásneho športu. Šport u 
plného napätia rýchlosti a odvahy. 
 Práve z týchto dôvodov sa Miro Hor ňák vracia do minikár, dnes už ako vypisovate ľ 
veľmi zaujímavého zápolenia minikáristov. Vracia tak m inikáram, čo od nich dostal. 
A hlavným motívom pre čo vypísa ť takýto seriál je, aby mladí jazdci zistili, že sa to všetko 
dá dosiahnu ť, pokia ľ je dostatok talentu a chuti ís ť za svojim snom. 
 Hlavná cena je ú časť víťaza, vypísaného seriálu, na pretekárskom víkende s tímom 
Mira Hor ňáka. Bude to ú časť na niektorom z okruhov alebo na kopcovom preteku. Víťaz 
dokonca dostane možnos ť stať sa aktívnym členom tímu aby sa tak naplno zoznámil 
s činnos ťou, ktorá sprevádza takéto preteky. 
 Oceňovaný však budú aj ví ťazi jednotlivých kôl seriálu. Týmto sa dostane aj m ožnos ť 
kontaktu s touto osobnos ťou vo ve ľkom motoristickom športe aj ostatným minikáristom. 
Miroslav Hor ňák totiž pripravil ocenenia na všetky kolá a pris ľúbil aj ich osobné 
odovzdávanie. 
Pravidlá: 

- Cena Miroslava Hor ňáka (CMH) sa bude jazdi ť ako sú časť Majstrovstiev 
Slovenska. Ú časť je podmienená platnou licenciou minikárového pilot a SR! 
Vyhodnocovaný budú len jazdci SR  

- Cena Miroslava Hor ňáka CMH –junior ( kat.M2)-vyhodnocované len 1. miesto na 
jednotlivých pretekoch bez koncoro čnej ceny a vyhodnocovania seriálu. 

- Cena Miroslava Hor ňáka CMH- hlavná ( pre kat. M3, M3D, M4, M5) – 
vyhodnocovanie, bez rozdielu kategórií, všetci spol u. Na jednotlivých pretekoch 
vyhodnotený prvý traja vecne. Všetci zú častnený pretekári si zapisujú body do 
seriálu. Ví ťaz seriálu vyhrá hlavnú cenu. Ú časť na pretekoch ako člen tímu Mira 
Horňáka 

- Bude sa jazdi ť na vyrovnanos ť. (najmenší rozdiel dvoch započítaných časov vrátane 
penalizácie) -platí pre CMH junior a aj pre CMH hlavná 

 
Vyhodnocovanie na jednotlivých pretekoch ( junior aj hlavná): 

- Jazda na vyrovnanos ť- najmenší rozdiel časov zapo čítaných jázd v rámci 
majstrovského preteku ( uvádzať sa bude v stotinách sekundy) 

- Zostavenie poradia od najmenšieho rozdielu po najvy šší. 
- Junior  –ocenenie dostáva len ví ťaz na 1. mieste. 
- Hlavná - ocenenie dostávajú prvý traja teda 1. 2. a 3. mie sto, plus každý zú častnený 

pretekár obdrží taký po čet bodov na akom mieste skon čil.  
   



  príklad. 1. miesto- 1bod 
    2. miesto- 2body 

  ............................. 
  15. miesto-15 bodov... at ď 
 

- V prípade rovnakého rozdielu časov rozhoduje:  
1. Rýchlejšie časy 
2. V prípade zhodného rozdielu a výsledných časov rozhodne tretí nezapo čítaný 

rýchlejší čas (v prípade preteku s dvomi jazdami -počasie- rozhodne meraný tréning) 
 
Vyhodnocovanie seriálu ( len hlavná): 

- Seriál je sú časťou MSR- 7 pretekov. ( a riadi sa teda športovými predpismi tak ako 
seriál MSR- Národné športové poriadky minikár pre rok 2011 – kompletne aj 
s možnosťou podania protestu) 

- Minimálny po čet započítaných pretekov do CMH-hlavná súhlasí s po čtom 
započítaných pretekov v MSR čo pre sezónu 2011 je 5. ( pretekár s nižším počtom 
vypadáva z možnosti získať hlavnú cenu- dôvod –motivácia účasti na pretekoch) 

- Vyhodnotenie  seriálu bude  sú čet 5 najlepších výsledkov- bodov ( poradí)  deleno  
5. Výsledkom je  priemerné poradie v 5 najlepších p retekoch seriálu. 

- V prípade rovnosti výsledku rozhoduje: 
1. Menší rozdiel najlepšieho a najhoršieho dosiahnu tého výsledku ( umiestnenie –

body) 
2. Väčší počet lepších umiestnení  
3. Porovnanie sú čtu 3. najlepších dosiahnutých časov* v seriály ( časom je myslený 

dosiahnutý rozdiel započítavaných časov jednotlivých jázd v preteku-teda len ten 
stotinový rozdiel) 

4. Rozhodne sám vypisovate ľ seriálu Miroslav Hor ňák 
- Víťazom sa stáva iba jeden pilot minikár  (o prípadnom inom počte ocenených 

rozhodne Miroslav Horňák).V prípade,že pretekár- ví ťaz nebude môc ť absolvova ť 
takýto víkend s tímom Miroslava Hor ňáka z rôznych dôvodov, automaticky sa cena 
presúva na ďalšieho v poradí. Všetko po dohode s Miroslavom Hor ňákom.O 
výsledku ú časti na výhre dostane na vedomie športová komisia m inikár. 
Za správnos ť zodpovedá a garantom dodržania pravidiel ceny Miro slava Hor ňáka 
CMH je vždy rozhodca minikár, ktorý svojim podpisom  potvrdí výsledkovú listinu 
na jednotlivých pretekoch.  
Kópia výsledkov bude vždy doru čená Miroslavovi Hor ňákovi. Všetky výsledky 
budú sú časťou archívnych zložiek časomiery schválenej a zodpovednej za 
komplexné výsledky minikár v sezóne 2011 ( zodpovedný Ľubo Blanár) 


