Z V L Á ŠT N Í U ST A N O V E N Í
7. 10. - 8. 10. 2011, K LATOVY,

ESK Á REPUBLIK A

FIA mistrovství Evropy v rally historických automobil
FIA mistrovství zóny st ední Evropy v rally historických automobil
Mezinárodní rally historických automobil
Mistrovství R v rally historických automobil (koeficient 3)
Pohár jezdc severských zemí
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PROGRAM
Zahájení p ijmu p ihlášek
Datum: pond lí, 18.7.2011
Místo: stálý sekretariát rally – PAMK, Klatovy
1. uzáv rka p ihlášek (snížený vklad)
Datum: tvrtek, 1.9..2011
Místo: stálý sekretariát rally – PAMK, Klatovy
2. uzáv rka p ihlášek (základní vklad)
Datum: tvrtek, 15.9.2011
Místo: stálý sekretariát rally – PAMK, Klatovy
Potvrzení p ihlášek
Datum: pond lí, 26.9.2011
Místo: internetové stránky www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz+ e-mail
Prezentace posádek a p edání itinerá e
Datum: od úterý, 4.10.2011
as:
od 08:00
Místo: editelství rally – PAMK, Klatovy
Zahájení seznamovacích jízd
Datum: úterý, 4.10..2011
as:
od 09:00
První zasedání sportovních komisa
Datum: tvrtek, 6.10.2011
as:
18:00
Místo: editelství rally – ZŠ apkova, Klatovy
P edstavení posádek
Datum: tvrtek, 6.10.2011
as:
18:30
Místo: nám stí Míru, Klatovy
Seznamovací párty
Datum: tvrtek, 6.10.2011
as:
21:00
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Místo: Kulturní d m, Klatovy
Servisní parkovišt
Datum: tvrtek, 6.10.2011
as:
18:00
Servis A,B,C,E
Místo: Erbenovo nám., Klatovy
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
08:00
Servis D
Místo: Sport areál Volovská ul., Sušice
P edání jednotek ONI (GPS) systému
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
06:30 - 10:00
Místo: AUTO NEJDL s.r.o.
Administrativní p ejímka
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
06:30 - 09:30
Místo: AUTO NEJDL s.r.o.
Technická p ejímka
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
07:00 - 10:00
Místo: AUTO NEJDL s.r.o.
Otev ení tiskového st ediska a zahájení akreditace médií
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
09:00
Místo: hotel Rozvoj, Klatovy
Vyv šení oficiálního seznamu p evzatých posádek a startovních as do 1. etapy rally
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
13:00
Místo: oficiální výv ska
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Tisková konference
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
11:00
Místo: hotel Rozvoj, Klatovy
P íjezd vozidel do p edstartovního prostoru
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
10 min p ed svým startovním asem
Místo: nám. Míru, Klatovy
Start 1. etapy rally,
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
15:45
Místo: nám. Míru, Klatovy
P eskupení 1. etapy rally
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
18:36
Místo: Erbenovo nám., Klatovy
Cíl 1. etapy rally + UP
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
22:26
Místo: nám. Míru, Klatovy
Vyv šení neoficiální díl í klasifikace po 1. etap
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
22:30
Místo: oficiální výv ska
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Vyv šení startovních as 2. etapy
Datum: pátek, 7.10.2011
as:
23:00
Místo: oficiální výv ska
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Start 2. etapy rally
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
08:30
Místo: nám. Míru, Klatovy
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P eskupení 2. etapy rally
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
11:51
Místo: nám. Svobody, Sušice
Cíl rally
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
16:36
Místo:
K 15C – nám. Míru, Klatovy
Záv re ná technická kontrola
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
po dojezdu do cíle
Místo: AUTO NEJDL s.r.o.
Záv re ná tisková konference
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
17:00
Místo: Radnice, nám. Míru, Klatovy
Vyv šení p edb žné kone né klasifikace
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
19:00
Místo: oficiální výv ska
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Vyv šení oficiální kone né klasifikace
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
19:30
Místo: oficiální výv ska
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Vyhlášení výsledk a p edání cen
Datum: sobota, 8.10.2011
as:
20:00
Místo: Kulturní d m, Klatovy
1. ORGANIZACE
XX. Historic Vltava Rallye 2011 je po ádána podle Mezinárodních sportovních ád FIA a jejich p íloh (P íloha K),
Národních sportovních ád , Všeobecných p edpis pro rally mistrovství FIA, Standardních propozic FIA pro ME v rally
historických automobil , Standardních propozic FAS A R pro automobilové rally a t chto zvláštních ustanovení
1.1 Definice
Název rally: XX. Historic Vltava Rallye 2011
Jméno po adatele: Pošumavský auto moto klub Klatovy v A R
Jméno národní sportovní autority: Autoklub eské republiky FAS A R
Schvalovací íslo FIA:
CRH/HRV/CZE.06.10.11
Schvalovací íslo ASN:
AR00811 ze dne 3. srpna 2011
1.2 Organiza ní výbor
P edseda: Pavel Babka
Místop edseda: Rudolf Salvetr
lenové: Ji í Valenta, Milan Pospíšil, Jan Suda, Josef Rubáš, Libuše Ulrichová, Na a Pálová, Petr Rath
Stálý sekretariát
Pošumavský auto moto klub Klatovy v A R (PAMK)
Dobrovského 154, CZ 339 01 Klatovy 2
tel.: (+420) 376 310 180
e-mail: autoklub@pamk.cz URL: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
bankovní spojení: SOB Klatovy, .ú. 2431277/0300
pracovní doba: Po – Pá, 08:00–16:00
editelství rally
Místo: Pošumavský auto moto klub v A R (PAMK)
Dobrovského 154, Klatovy
Datum: Út,
4.10.2011
07:00 - 19:00
St,
5.10.2011
07:00 - 19:00
t,
6.10.2011
07:00 - 15:00
Místo: Základní škola, apkova ulice, Klatovy
Datum: t,
6.10.2011
16:00 - 21:00
Pá,
7.10.2011
07:00 - 21:00
So,
8.10.2011
07:00 - 20:00

3

Umíst ní oficiální výv sky rally
Místo: Pošumavský auto moto klub v A R (PAMK), Dobrovského 154, Klatovy
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Datum: Út,
4.10.2011
07:00 - 19:00
St,
5.10.2011
07:00 - 19:00
t,
6.10.2011
07:00 - 15:00
Místo: Základní škola, apkova ulice, Klatovy
Místo: www.pamk.cz, www.vltavarallye.cz
Datum: t,
6.10.2011
16:00 - 21:00
Pá,
7.10.2011
07:00 - 21:00
So,
8.10.2011
07:00 - 20:00
Tiskové st edisko
Místo: hotel Rozvoj, Klatovy
Datum: pátek, 7.10.2011
08:00 - 21:00
Datum: sobota, 8.10.2011
07:00 - 19:00
1.3 Hlavní inovníci rally
Hl. sportovní komisa :
Juha Rostedt
FIA FIN
Sportovní komisa :
Rod Parkin
FIA GBR
Sportovní komisa :
Stanislav Miná ík
ASN CZ
Pozorovatel FIA:
Jan Mienkinsky
FIA AUT
Technický delegát FIA:
Domenico Cifaldi
FIA ITA
editel rally:
Ji í Valenta
Asistent editele:
Milan Pospíšil
Zástupce editele:
Jan Suda
Zástupce editele:
Josef Rubáš
Tajemník rally:
Na a Pálová
Hlavní inovník pro bezp.: Petr Rath
Tajemník SSK:
Veronika Bartošová
Hlavní technický komisa : Rostislav Hadaš
inov. pro styk se sout ž.: Martin Venuš
Hlavní inovník pro tisk: Tomáš Cihlá
Hlavní léka :
Ivo Hrdina
Zástupce hlavního léka e|: Svatopluk Dvo ák
Hlavní asom i :
Žaneta Vaverková
Zpracovatelská skupina:
RECO Luboš Šperka
1.4 Opravy a zm ny ZU – Provád cí ustanovení
Ustanovení t chto ZU mohou být pozm n ny pouze v souladu s l.66 a 141 Mezinárodních sportovních ád .
Všechny zm ny i dopl ky budou uvedeny v datovaných a íslovaných provád cích ustanoveních, které tvo í integrální
sou ást t chto ZU. Tato provád cí ustanovení budou vyv šena na oficiální výv sce rally a budou distribuována všem
ú astník m, kte í stvrdí jejich p evzetí podpisem. Každé provád cí ustanovení vydané p ed startem rally (první zasedání
sportovních komisa nebo za átkem technické p ejímky) musí být p edem písemn schváleno FIA. Každé provád cí
ustanovení vydané po startu rally musí být p edem schváleno sborem sportovních komisa .
1.5 Výklad zvláštních ustanovení
1.5.1 V pr b hu rally je editel rally zodpov dný za používání t chto ZU a všech jejich ustanovení.
1.5.2 Každý protest v i ustanovením t chto ZU musí být postoupen sboru sportovních komisa , kte í jej uváží a rozhodnou
(kap. XII, MS ).
1.5.3 Obdobn , jakýkoliv p ípad, který není uveden v t chto ZU, bude po jeho p edložení projednán sborem sportovních
komisa , který jediný má pravomoc rozhodnout ( l. 141, MS ).
1.5.4 V p ípad sporu ohledn interpretace t chto ZU je za autentický považován pouze text v anglickém jazyku.
1.5.5 Pro p esnou interpretaci textu použijte následující definice:
a) „sout žící“: fyzická nebo právnická osoba,
b) „posádka“: jezdec a spolujezdec.
1.5.6 První jezdec p ebírá odpov dnost sout žícího, když sout žící není p ítomen ve vozidle.
1.5.7 Posádka (jezdec a spolujezdec) se musí dostavit do kontroly na startu (nebo slavnostním startu) rally se svým vozidlem
a v p edepsaném ase startu.
2. HODNOCENÍ RALLY
2.1 Zápo et do hodnocení FIA
FIA Mistrovství Evropy v rally HA
FIA Mistrovství Zóny St ední Evropy v rally HA
2.2 Zápo et do hodnocení ASN
Mistrovství R v rally HA (koeficient 3)
2.3 Zápo et do ostatních hodnocení
volný mezinárodní podnik v rally HA
Pohár severských zemí
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3. POPIS
3.1 Celková délka rally v etn RZ (v km): 489,65
3.2 Po et RZ: 15
3.3 Celková délka RZ (v km): 165,31
3.4 Po et etap: 2
3.5 Interval mezi vozidly: 1 min
3.6 Povrch trati
100 % asfalt – r zná kvalita
Oficiálním asem rally je as vysílaný stanicí eský rozhlas Ro 2 na frekvenci 90,3 MHz.
Trasa rally, asové a pr jezdní kontroly, p eskupení, atd. jsou popsány v itinerá i a v jízdním výkazu.
V p ípad nesrovnalostí je závazný as uvedený v jízdním výkazu.
4. ZP SOBILÁ VOZIDLA
4.1 FIA Mistrovství Evropy v rally HA a Mistrovství FIA ZSE v rally HA
Rally se mohou zú astnit vozidla spl ující za azení do následujících kategorií a t íd uvedených v l. 2 Standardních propozic
FIA pro ME v rally historických automobil :
Kategorie FIA 1 – sériové cestovní vozy vyrobené mezi 1/1/1931 a 31/12/1957 a upravené cestovní a GT vozy, modely
homologované mezi 1/1/1958 a 31/12/1969:
A1 do 1000 cm3 (p ed 31/12/1961)
A2 do 1600 cm3 (p ed 31/12/1961)
A3 nad 1600 cm3 (p ed 31/12/1961)
B1 do 1150 cm3 (po 31/12/1961)
B2 do 1300 cm3 (po 31/12/1961)
B3 do 1600 cm3 (po 31/12/1961)
B4 do 2000 cm3 (po 31/12/1961)
B5 nad 2000 cm3 (po 31/12/1961)
Kategorie FIA 2 – cestovní (T), upravené cestovní (CT), GT a upravené GT (GTS) vozy skupin 1 – 4, modely homologované
mezi 1/1/1970 a 31/12/1975:
C1 do 1300 cm3
C2 do 1600 cm3
C3 do 2000 cm3
C4 do 2500 cm3
C5 nad 2500 cm3
Kategorie FIA 3 – cestovní (T), upravené cestovní (CT), GT a upravené GT (GTS) vozy skupin 1 – 4, modely homologované
mezi 1/1/1976 a 31/12/1981:
D1 do 1300 cm3
D2 do 1600 cm3
D3 do 2000 cm3
D4 nad 2000 cm3
V p ípad p epl ování (viz definice v sou asné P íloze J) se nominální zdvihový objem válc násobí faktorem 1.4 a vozidlo
se za azuje do kategorie odpovídající takto vypo tenému fiktivnímu zdvihovému objemu válc motoru.
Z bezpe nostních d vod nebude dovolena ú ast dvoumístných závodních vozidel s motorem uprost ed nebo vzadu.
Dle lánku 2.2. Standardních propozic FIA pro ME v rally historických automobil se mohou zú astnit vozy kategorie J1
uvedená v dodatku IX p ílohy K MS , bez nároku na ud lení bod .
Vozidla startující v kategorii J1 musí odpovídat bezpe nostním p edpis m p ílohy K MS 2011.
4.2 Mezinárodní rally historických automobil (volný podnik)
Kategorie INT 1 – shodná s kat. FIA 1
Kategorie INT 2 – shodná s kat. FIA 2
Kategorie INT 3 – shodná s kat. FIA 3 v období rozší eném až do 31/12/1990
Dle lánku 2.2. Standardních propozic FIA pro ME v rally historických automobil se mohou zú astnit vozy kategorie J1
uvedená v dodatku XI p ílohy K MS , bez nároku na ud lení bod .
Vozidla startující v kategorii J1 musí odpovídat bezpe nostním p edpis m p ílohy K MS 2011.
4.3 Mistrovství R v rally historických automobil
Kategorie CZ I – cestovní vozy (T) a upravené cestovní vozy (CT) a vozy GT a GTS z období E, F a G1, homologované od
1/1/1931 do 31/12/1969, které se d lí do t íd:
B1 do 1000 cm3
B2 do 1300 cm3
B3 do 1600 cm3
B4 do 2000 cm3
B5 nad 2000 cm3
Kategorie CZ II – cestovní vozy a upravené cestovní vozy a vozy GT a GTS z období G2 a H1, homologované od 1/1/1970
do 31/12/1975, rozd lené do objemových t íd:
C1 do 1300 cm3
C2 do 1600 cm3
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C3 do 2000 cm3
C4 do 2500 cm3
C5 nad 2500 cm3
Kategorie CZ III – sériové a upravené cestovní a vozy GT a GTS z období H2, I a J, homologované od 1/1/1976 do
31/12/1990, mimo vozidel skupiny B zakázaných FIA pro sout že, rozd lené do objemových t íd:
D1 do 1300 cm3
D2 do 1600 cm3
D3 do 2000 cm3
D4 nad 2000 cm3
4.4 P i technické p ejímce musí sout žící p edložit HTP pr kaz vozidla technickému delegátu FIA, který si jej m že u sebe
ponechat až do konce rally.
4.5 P ípadné spory rozhoduje sbor sportovních komisa na základ zprávy z technické p ejímky a konzultace s technickým
delegátem FIA.
4.6 Všechna vozidla musí odpovídat platným p edpis m pro provoz vozidel na silni ních komunikacích v zemi registrace
vozidla.
5. P IHLÁŠOVÁNÍ
5.1. Zp sobilou k ú asti je jakákoliv fyzická i právnická osoba vlastnící platnou mezinárodní FIA licenci sout žícího pro
daný rok.
5.2 V p ípadech, kdy je sout žící právnickou osobou nebo sout žící není lenem posádky, p ebírá první jezdec uvedený v
p ihlášce pln jeho odpov dnost z hlediska všech závazk a povinností po celou dobu rally. Když není první jezdec
dosažitelný, odpov dnost p ebírá spolujezdec uvedený v p ihlášce.
5.3 Jakékoliv nekorektní, podvodné nebo nesportovní jednání sout žícího nebo len posádky bude posouzeno sborem
sportovních komisa , který m že ud lit trest až do výše vylou ení.
5.4 Každý, kdo se chce zú astnit rally musí doru it ádn vypln nou p ihlášku do stálého sekretariátu (adresa viz l. 1.2
t chto ZU) nejpozd ji do:
tvrtek 1.9.2011 – 1. uzáv rka p ihlášek
tvrtek 15.9.2011 – 2. uzáv rka p ihlášek
P ihlášku prosím dopl te o fotografii p ihlášeného vozidla.
Rozhodujícím údajem p i podání p ihlášky je razítko odesílací pošty, p ípadn asový údaj uvedený na došlé e-mailové
zpráv . Je-li p ihláška zaslána e-mailem, bude originál všemi podepsán nejpozd ji na administrativní p ejímce. Podrobnosti
týkající se osoby spolujezdce mohou být dopln ny až do za átku administrativní p ejímky.
K p ihlášce musí být p iložena fotokopie první strany HTP pr kazu vozidla s jasn patrnou kategorií a t ídou, do
které bylo vozidlo za azeno ASN vydávající pr kaz.
Po uzáv rce p ihlášek ( tvrtek 15.9.2011) nem že již být provedena žádná zm na sout žícího.
M že být provedena zm na jednoho lena posádky se souhlasem:
po adatele, v dob do zahájení administrativní p ejímky,
sportovních komisa , v dob od zahájení administrativní p ejímky až do zve ejn ní seznamu posádek s oprávn ním
startu.
Zm nu obou len posádky m že autorizovat pouze FIA. (FAS A R)
5.5 Schválení startu zahrani ních sout žících/posádek musí být realizováno v souladu s l. 70, MS .
5.6 Ve formulá i p ihlášky není dovoleno provád t žádné zm ny a dopln ní s výjimkou p ípad uvedených v t chto ZU.
Sout žící však m že zm nit vozidlo uvedené v p ihlášce za jiné stejné kategorie a t ídy, a to až do zahájení technické
p ejímky.
5.7 Jestliže se p i technické p ejímce zjistí, že za azení vozidla neodpovídá kategorii a t íd uvedené v p ihlášce, smí být toto
vozidlo na základ návrhu technického delegáta FIA rozhodnutím sboru sportovních komisa p e azeno do vhodné kategorie
a skupiny.
5.8 Podpisem p ihlášky se sout žící a oba lenové posádky zavazují, že vyhoví všem sportovním ustanovením MS a t chto
ZU.
5.9 Po et p ihlášených posádek je omezen na 90.
6. VKLADY – POJIŠT NÍ
6.1 P ihlašovací vklad do sout že je stanoven na:
a) snížený vklad – p i platb do 1.9.2011
600 € (v etn DPH 10 %)
b) základní vklad – p i platb do 15.9.2011
700 € (v etn DPH 10 %)
P ihlašovací vklad zahrnuje:
itinerá a ostatní dokumenty pro posádku,
ozna ení pro 1 sout žní vozidlo,
ozna ení pro 2 jezdce,
pojišt ní odpov dnosti posádky za škody na trati RZ,
1x ob erstvení pro 2 osoby (seznamovací párty 6.10.2011),
1x ob erstvení pro 2 osoby (vyhlášení výsledk 8.10.2011).
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6.2 P ihlašovací vklad je možné zaplatit poštovní poukázkou A-V nebo bankovním p evodem na ú et: SOB Klatovy, .ú.
2431277/0300. Jako variabilní symbol se uvede íslo licence prvního jezdce. Bankovní spojení pro zahrani ní platby:
IBAN:CZ 28 0300 0000 0000 0243 1277; BIC: CEKOCZPP
6.3 P ihláška bude akceptována pouze tehdy, když k ní bude p iloženo potvrzení o zaplacení celého vkladu. Pozd jší úhrada
je možná jen po p edchozí dohod s po adatelem. A vždy znamená zvýšení vkladu o 25%.
6.4 Vklad bude vrácen v plné výši:
p i odmítnutí p ihlášky,
p i odvolání rally,
p i odvolání p ihlášky p ed kone nou uzáv rkou p ihlášek.
Po adatel vrátí min. 80 % vkladu p ihlášeným posádkám, které svou neú ast ádn omluví p ed zahájením seznamovacích
jízd. Posádkám omluveným p ed za átkem doby pro administrativní p ejímku bude vráceno 50% vkladu. P ihlášeným
posádkám, které se bez ádné omluvy nedostaví na rally, vklad propadne.
6.5 Pojišt ní
6.5.1 Pojistné krytí po adatele
Autoklub R uzav el s pojiš ovnou eská podnikatelská pojiš ovna, a.s. Vienna INSURANCE Group prost ednictvím
zprost edkovatele fy RENOMIA, a.s. rámcovou pojistnou smlouvu .0013945750 o pojišt ní odpov dnosti po adatele za
škodu zp sobenou jinému v souvislosti s XX. Historic Vltava Rallye 2011až do výše 5.000.000,- K .
6.5.2 Sou ástí rámcové pojistné smlouvy je pojišt ní odpov dnosti ú astník za škodu zp sobenou p i podniku jinému, a to
ú astníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojišt ní se nevztahuje na škody zp sobené na zdraví nebo majetku ostatním
ú astník m akce. Limit pojistného pln ní na jednoho ú astníka závodu rally iní 5 000 000,- K na pojistnou událost
s integrální franšízou 5.000,- K tzn., že škody do 5.000,- K nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné
výši. Po adatel se zavazuje zajistit toto pojišt ní pro všechny ú astníky s výjimkou t ch, kte í u administrativní p ejímky
doloží, že mají uzav eno pojišt ní odpov dnosti prost ednictvím spole nosti All Risk s eskou pojiš ovnou.
Pojistné ve stanovené výši 1.682,- K bude od ú astník vybíráno po adatelem a m lo by být poukázáno zárove se vkladem.
6.5.3 Všechny posádky musí p i administrativní p ejímce p edložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého vozidla. Bez
tohoto dokladu nebude posádce povolen start.
6.5.4 Každý jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojišt ní a doklad na požádání p edložit p i
administrativní p ejímce. Pojišt ní zahrani ních posádek musí zahrnovat i krytí náklad na p ípadné lé ení v R.
6.5.5 Oznámení škody
Posádka je povinna nejpozd ji do ukon ení rally oznámit po adateli škodu zp sobenou jejím vozidlem na trati rally.
Nedodržení této povinnost znamená p edvolání sout žícího i p íslušné posádky k disciplinární komisi.
6.5.6 Vylou ení z pojistného krytí
Servisní vozidla, vozy pro seznamovací jízdy a další vozidla ozna ená zvláštními tabulkami od po adatele nejsou kryta
pojišt ním rally (s výjimkou pojišt ných po adatelských vozidel) a jedou vždy na vlastní odpov dnost.
7. REKLAMA
Musí byt v souladu s l. 212, MS .
7.1 Místo pro reklamu o maximálním rozm ru 50 x 14 cm je vyhrazeno nad a pod startovním íslem. Místo nad startovním
íslem je rezervováno pro reklamu po adatele rally, kterou nesmí sout žící odmítnout ( l. 2.1.9.1, P íloha K, MS FIA). Text
a velikost reklamy bude oznámena v PU.
7.2 Bude-li kdykoliv v pr b hu rally zjišt no, že na sout žním vozidle chybí reklamní nápis nebo jiný druh reklamy dodaný
po adatelem, bude posádka potrestána pokutou ve výši 3 000 K / 115 € za každou chyb jící reklamu.
8. OBECNÉ POVINNOSTI
8.1. Posádky
8.1.1 Na start rally budou p ipušt ny pouze dvou lenné posádky s ur eným jezdcem a spolujezdcem. V pr b hu rally mohou
vozidlo ídit oba lenové posádky, každý z nich musí být držitelem FIA licence platné pro daný kalendá ní rok.
8.1.2 Ve vozidle musí být po celou dobu trvání rally oba lenové posádky s výjimkou p ípad vyjmenovaných v t chto ZU.
Jestliže v pr b hu rally jeden z len posádky opustí vozidlo nebo bude-li do vozidla p ibrána t etí osoba (s výjimkou
transportu zran né osoby), posádka bude vylou ena ze sout že.
8.1.3 Karta totožnosti se sou asnými fotografiemi (4 x 4 cm) a podpisy obou len posádky s uvedením detailu o vozidle,
musí být umíst na na viditelném míst ve vozidle a p edložena ke kontrole na žádost inovníka rallye.
8.2 Startovní po adí – startovní ísla
8.2.1 Start do první etapy bude proveden v po adí vzestupných startovních ísel. Z bezpe nostních d vod m že být
editelem rally toto po adí upraveno.
8.2.2 Start do druhé etapy bude proveden v po adí na základ neoficiální díl í klasifikace po 1.etap . Z bezpe nostních
d vod m že být editelem rally toto po adí upraveno.
8.2.3 Pozdní p íjezd posádky na start rally, etapy i sekce bude potrestán asovou penalizací 10 s za každou minutu zpožd ní.
P i zpožd ní delším než 30 min nebude posádce povolen start.
8.2.4 Po adatel dodá každé posádce všechna ozna ení, která musí být na vozidle upevn na p edepsaným zp sobem.
8.2.5 Startovní ísla a tabulky rally musí posádka na svém vozidle umístit p edepsaným zp sobem, a to ješt p ed za átkem
technické p ejímky. Tabulka rally nesmí zakrývat registra ní zna ku vozidla. V p ípad zjišt ní, že registra ní zna ka vozidla
je i byla v pr b hu rally zakryta, bude posádka oznámena sportovním komisa m.
8.2.6 Bude-li kdykoliv v pr b hu rally zjišt no, že na sout žním vozidle chybí:
jedno startovní íslo, bude posádka potrestána pokutou ve výši 3 000 K / 115 €,
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ob startovní ísla sou asn nebo tabulka, bude posádka oznámena sportovním komisa m.
8.2.7 Startovní ísla a tabulky rally posádka obdrží p i administrativní p ejímce (na sekretariátu rally p i p evzetí itinerá e).
8.2.8 Na bocích obou p edních blatník musí být uvedena jména obou len posádky spolu s národními vlajkami (velikost 10
cm x 40 cm). Nespln ní tohoto požadavku bude potrestáno.
8.3 Jízdní výkazy
8.3.1 Na startu rally obdrží každá posádka jízdní výkaz, ve kterém jsou uvedeny jízdní doby pro projetí vzdálenosti mezi
dv ma po sob následujícími asovými kontrolami. Jízdní výkaz bude odevzdán v cíli sekce a na startu následující sekce
bude nahrazen novým. Sou asn m že být vydáno více jízdních výkaz spojených jako kniha a pokrývajících sekci nebo
etapu rally. Každá posádka sama zodpovídá za sv j jízdní výkaz.
8.3.2 Jízdní výkaz musí být na požádání k dispozici pro kontrolu, zejména ve všech kontrolních bodech, kde musí být osobn
p edložen jedním lenem posádky k potvrzení a k zaznamenání asu.
8.3.3 Každá oprava nebo zm na v jízdním výkazu, která není schválena a podepsána p íslušným komisa em bude oznámena
sportovním komisa m.
8.3.4 Chyb jící potvrzení nebo razítko z kterékoliv pr jezdní kontroly, chyb jící záznam asu v asové kontrole nebo
nep edložení jízdního výkazu na každém stanovišti kontroly ( asové, pr jezdní nebo p eskupení) nebo v cíli bude oznámeno
sportovním komisa m, s výjimkou p ípad , kdy byl použit l. 9.3.6 Opakovaný start.
8.3.5 Posádka sama zodpovídá za p edložení jízdního výkazu v jednotlivých kontrolách i za správnost záznamu. Posádka
zodpovídá za všechny zápisy v jízdním výkazu.
8.3.6 Posádka je povinna p edkládat jízdní výkaz p íslušnému komisa i v p edepsaném ase a zkontrolovat si, je-li záznam
proveden správn . Pouze komisa na stanovišti kontroly je oprávn n zaznamenat as do jízdního výkazu ru n .
8.4 Jízda v silni ním provozu
8.4.1 Po dobu trvání rally musí všichni sout žící p ísn dodržovat pravidla silni ního provozu. Jejich zjišt né porušení bude
trestáno následujícím zp sobem:
1. porušení pen žní pokuta ve výši 2.000 K / 80 €,
2. porušení
asová penalizace 5 minut,
3. porušení vylou ení ze sout že.
P i zastavení jezdce, který spáchal dopravní p estupek, policie m že požádat po adatele o ud lení penalizace uvedené
v t chto ZU, za následujících podmínek:
oznámení o dopravním p estupku bylo doru eno po adateli oficiální cestou a v písemné form v dob p ed vyv šením
platných výsledk ,
oznámení je dostate n detailní pro identifikaci idi e, který spáchal dopravní p estupek, aby mu mohl být p estupek nade
vší pochybnost prokázán, stejn tak místo a as,
uvedená fakta neumož ují r zné interpretace.
8.4.2 Posádkám rovn ž není dovoleno, pod trestem vylou ení:
a) úmysln blokovat pr jezd sout žních vozidel nebo bránit v p edjížd ní,
b) chovat se nesportovn
8.4.3 Servisním voz m je zakázáno parkovat nebo poskytovat pomoc ve vzdálenosti 300 m od kontrolního bodu. Všechny
posádky, které budou provád t servis v zakázané zón ozna ené v itinerá i, mohou být potrestány pokutou nebo
vylou ením. Za p estupek parkování v zakázané zón bude ud lena pokuta ve výši 1.000,- K
8.4.4 Servisní vozy mají zakázaný vjezd do rychlostní zkoušky nebo do jakékoliv oblasti, kterou organizátor ozna il za
zakázanou pod pokutou až vylou ení.
8.5 Seznamovací jízdy
8.5.1. Postup p i zápisu
P i p evzetí itinerá e každá posádka oznámí po adateli tovární zna ku a registra ní zna ku vozidla, se kterým bude
seznamovací jízdy provád t. Obdrží ozna ení seznamovacího vozidla a výkaz pro seznamovací jízdy. Ozna ení se startovním
íslem, které musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno na vn jší stran pravého horního rohu elního skla.
P ípadnou zm nu nahlášeného vozidla musí posádka p edem oznámit tajemníkovi rally (Na a Pálová 602 657 970). Výkaz
pro seznamovací jízdy posádka odevzdá p i administrativní p ejímce.
8.5.2. Pravidla seznamovacích jízd
Posádky jsou povinny dodržovat p i seznamovacích jízdách všechna ustanovení Všeobecných p edpis pro rally mistrovství
FIA a t chto ZU.
8.5.3. Seznamovací jízdy budou konány v souladu s l. 14.1.2 Všeobecných p edpis pro rally mistrovství FIA a musí být
použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené ve Všeobecných p edpisech pro rally mistrovství FIA. Tato vozidla
musí být pojišt na tak, jak vyžaduje zákon.
8.5.4. Jakákoliv p ítomnost jezdce nebo spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v dob od vydání zvláštních ustanovení, je
považována za seznamovací jízdu. Každý jezdec nebo spolujezdec, který se bude v tomto období z jakéhokoliv d vodu
pohybovat v oblasti konání 20. Historic Vltava Rallye 2011, musí o tom v as informovat editele rally (Ji í Valenta mob.
602 450 750) s výjimkou jezdc nebo spolujezdc , kte í v této oblasti žijí nebo trvale pracují. Toto omezení se týká všech, kte í
se cht jí rally zú astnit, bez ohledu na skute nost, zda již podali p ihlášku nebo obdrželi zvláštní ustanovení.
8.5.5. Po adatel povoluje v rámci seznamovacích jízd maximáln t i pr jezdy stejnou RZ. Jízda v protism ru RZ je
zakázána. Kontrolu a zápis do jízdního výkazu na ozna ených místech RZ provedou inovníci jmenovaní editelem rally.
Jejich stanovišt budou ozna ena standardními panely STOP s erveným podkladem znaku. Posádky jsou povinny u t chto
panel zastavit, p edložit jízdní výkaz pro seznamovací jízdy a ídit se pokyny vedoucích t chto kontrol. asový program
seznamovacích jízd je uveden v p íloze II t chto ZU.
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8.5.6. Pr b h seznamovacích jízd budou kontrolovat standardním zp sobem p íslušníci Policie R a další inovníci ur ení
editelem rally. Nerespektování dopravních p edpis , zejména p ekro ení maximální povolené rychlosti, bude Policií R
potrestáno. inovníci pov ení kontrolou seznamovacích jízd: J. Hodek, J. Rubáš, P. Rath.
8.5.7. Sout žícím, kte í poruší ustanovení o seznamovacích jízdách, m že být odmítnut start a nebude jim vrácen vklad. P i
porušení v dob p ed uzáv rkou p ihlášek, bude p ihláška odmítnuta.
8.5.8 Vozidlo pro seznamovací jízdy
Pro seznamovací jízdy lze použít pouze vozidla spl ující podmínky provozu na silni ních komunikací, v etn terénních
vozidel, vozidel SUV a sout žních vozidel kategorií T a GT. Obecn je možno použít pouze vozidla bez sportovních úprav,
která spl ují následující podmínky:
a) sériové produk ní vozidlo,
b) vozidlo jednobarevné, bez reklam, nálepek apod.,
c) motor sériový (odpovídající p edpis m skupiny N),
d) p evodovka sériová (odpovídající p edpis m skupiny N),
e) výfuk sériový, jehož hladina hluku nep ekra uje zákonný limit platný v zemi po adatele (max. 98 dBA),
f) zav šení musí odpovídat p edpis m skupiny N,
g) spodní ochranné kryty jsou povoleny (v souladu s p edpisy skupiny N),
h) montáž ocelového bezpe nostního oblouku podle P ílohy „J“, l. 253.8.1 až 8.4 je povolena,
i) bezpe nostní pásy v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povoleny,
j) anatomická sedadla v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povolena,
k) dv p ídavná sv tla homologovaná pro silni ní provoz jsou povolena,
l) libovolné ráfky odpovídající P íloze „J“ pro skupinu N mohou být opat eny,
m) sériovými pneumatikami pro asfalt homologovanými pro silni ní provoz (zakázány závodní pneumatiky),
n) libovolnými pneumatikami pro šotolinu,
o) posádka m že používat „lehký“ interkomunika ní systém (bez p ileb).
9. PR B H RALLY
9.1 Start
9.1.1 Posádky se musí se svým vozidlem dostavit do zóny startu (7.10.2011, nám. Míru, Klatovy) 10 minut p ed svým
startovním asem do 1. etapy. Popis p íjezdu do p edstartovní zóny je uveden v itinerá i. Pozdní p íjezd o více než 5 min.
znamená jednorázovou pokutu 1.000,- K / 40 €.
9.1.2 Vozidla budou startovat v intervalu 1 min v ase uvedeném v programu rally. Za každou minutu nebo zlomek minuty
zpožd ní zapo ítaného posádce na startu rally, etapy nebo sekce bude posádka potrestána penalizací 10 sekund. P i zpožd ní
v tším než 30 minut nebude posádce povolen start. Posádky mají 30 minut na to, aby se dostavily na start rally, etapy nebo
sekce. Pokud se v této lh t 30 minut dostaví, bude jim do jízdního výkazu zaznamenán jejich skute ný startovní as.
9.1.3 Posádka musí mít ve svém jízdním výkazu potvrzen pr jezd všemi uvedenými kontrolními body, a to ve správném
po adí. V jízdním výkazu budou uvedeny p edepsané jízdní doby pro projetí vzdálenosti mezi dv ma po sob následujícími
asovými kontrolami.
9.1.4 Hodiny a minuty jsou vždy udávány od 00.01 do 24.00 a po ítají se jen minuty uplynulé. V pr b hu rally platí oficiální
as, který je uveden v l. 3.5 t chto ZU.
9.1.5 Všechny posádky obdrží itinerá s podrobným popisem trati, kterou musí dodržet.
9.2 Kontroly – obecná ustanovení
9.2.1 Všechny kontroly, t.j. asové, pr jezdní, oblasti startu a cíle rychlostních zkoušek, p eskupení a neutralizace se ozna ují
jednotnými panely schválenými FIA (viz p íloha 1 t chto ZU).
9.2.2 Za átek oblasti kontroly je ozna en náv stním panelem se žlutým podkladem. Ve vzdálenosti minimáln 25 m je
umíst no stanovišt kontroly ozna ené stejným panelem s erveným podkladem. Asi o 25 m dále je konec oblasti kontroly
ozna ený koncovým panelem s béžovým podkladem a se t emi p í nými pruhy. Náv stní panel žluté barvy upozor ující na
cíl RZ je umíst n ve vzdálenosti 100 m p ed letmým cílem. Cílová ára, kde se provádí m ení asu je ozna ena znakem s
erveným podkladem. Panel STOP s erveným podkladem je umíst n asi 100 až 300 m dále.
9.2.3 Každá oblast kontroly (tj. každá oblast mezi prvním žlutým náv štním panelem a posledním koncovým
béžovým panelem se t emi p í nými pruhy) je považována za uzav ené parkovišt (viz l. 9.6 t chto ZU).
9.2.4 Doba zastavení v oblasti kontroly nesmí být delší, než je nezbytn nutné pro provedení úkon kontroly.
9.2.5 Pod hrozbou trestu až vylou ení je p ísn zakázáno:
a) vjížd t do kontrolního prostoru ve sm ru jiném než je p edepsaný sm r rally,
b) projížd t nebo se znovu vracet do kontrolní zóny poté, co již byl na tomto kontrolním stanovišti proveden záznam do
jízdního výkazu.
9.2.6 Za ideální as pro záznam v kterékoliv kontrole zodpovídají samy posádky. as si mohou porovnat s oficiálními
hodinami na stolku kontroly. Komisa i kontroly nesmí posádkám podávat žádné informace o jejich ideálním ase pro
záznam.
9.2.7 Stanovišt kontroly za íná innost 15 minut p ed ideálním asem pr jezdu prvního sout žního vozidla. Stanovišt
kontroly však musí být v pohotovosti jednu hodinu p ed ideálním asem pr jezdu prvního sout žního vozidla. Nerozhodne-li
editel rally jinak, kon í innost kontrolního bodu 15 minut po ideálním ase poslední posádky zv tšeném o dobu stanovenou
pro vylou ení.
9.2.8 V každé kontrole jsou posádky povinny p esn se ídit pokyny vedoucího kontroly. Neuposlechnutí bude oznámeno
sportovním komisa m.
9.2.9 Ozna ení tra ových komisa a vedoucích kontrolních stanoviš :
vedoucí RZ ...........................oranžová vesta s nápisem,
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vedoucí K ...........................................oranžová vesta,
tra oví komisa i v RB a BB ......... žlutá vesta s bleskem,
ostatní tra oví komisa i..........................oranžová vesta.
9.3 Pr jezdní kontroly – asové kontroly – Vylou ení
9.3.1 Pr jezdní kontroly
V t chto kontrolách jsou komisa i stanovišt povinni pouze ov it a/nebo podepsat posádce jízdní výkaz ihned po jeho
p edložení bez záznamu asu pr jezdu. Chyb jící potvrzení o pr jezdu m že být potrestáno vylou ením, s výjimkou situace,
kdy platí ustanovení l. 9.3.6.1 t chto ZU.
9.3.2 asové kontroly
V t chto kontrolách komisa i stanovišt zaznamenávají do jízdního výkazu as, ve kterém jim posádka výkaz p edložila. as
bude m en na celé minuty. Chyb jící potvrzení o pr jezdu m že být potrestáno vylou ením, s výjimkou situace, kdy platí
ustanovení l. 9.3.6.1 t chto ZU. Aby mohla být posádka v rally klasifikována, musí projet záv re nou asovou kontrolou
umíst nou v cíli rally (nám. Míru, Klatovy).
9.3.3 Kontrolní postup
9.3.3.1 Kontrolní innost za íná v okamžiku, kdy vozidlo míjí panel na vjezdu do oblasti kontroly.
9.3.3.2 M ení a zaznamenání asu do jízdního výkazu m že být provedeno jedin tehdy, jsou-li oba lenové posádky i s
vozidlem v oblasti kontroly a v bezprost ední blízkosti stolku kontroly.
9.3.3.3 Zaznamenaný as p esn odpovídá okamžiku, kdy jeden z len posádky p edloží jízdní výkaz komisa i. Tento
skute ný as, ve kterém byl jízdní výkaz p edložen, vyzna í komisa ru n .
9.3.3.4 Ideální as pro záznam se stanoví p ipo tením jízdní doby ur ené pro pr jezd daným spojovacím úsekem k asu startu
do tohoto úseku. Jízdní doba i asy se vyjad ují v celých minutách.
9.3.3.5 Posádka nepodléhá žádné penalizaci za p ed asný p íjezd, vjede-li vozidlo do oblasti kontroly v ideální minut pro
záznam nebo v minut p edcházející.
9.3.3.6 Posádka nepodléhá žádné penalizaci za zpožd ní, jestliže as p edložení jízdního výkazu komisa i odpovídá ideální
minut pro záznam.
9.3.3.7 Každý rozdíl mezi skute ným a ideálním asem bude penalizován takto:
a) pro pozdní p íjezd: 10 sekund za každou minutu nebo zlomek minuty,
b) pro p ed asný p íjezd: 1 minuta za každou minutu nebo zlomek minuty.
9.3.3.8 Bylo-li zjišt no, že posádka p i p íjezdu nedodržela výše uvedená pravidla postupu kontroly (zejména p ed asný
p íjezd do kontrolní zóny o více než 1 minutu p ed ideálním asem), musí vedoucí kontrolního stanovišt ud lat o této
skute nosti písemný záznam a neprodlen jej p edat editeli rally.
9.3.3.9 P ed asný p íjezd do cíle 1. etapy K 7B, 7C je povolen.
9.3.3.10 P ed asný p íjezd do cíle 2. etapy K 15C
není povolen.
9.3.4. as odjezdu z kontrol
9.3.4.1 Jestliže následující spojovací úsek neza íná rychlostní zkouškou, je as zaznamenaný v jízdním výkazu jak asem
p íjezdu z p edešlého spojovacího úseku, tak i asem startu do spojovacího úseku následujícího.
9.3.4.2 Jestliže však za K následuje start do rychlostní zkoušky, platí následující:
a) ob stanovišt jsou zahrnuta do jedné kontrolní zóny (viz l. 9.2 t chto ZU) jejíž panely jsou uspo ádány následujícím
zp sobem:
žlutý náv štní panel s hodinami: za átek kontrolní zóny,
ervený panel s hodinami: stanovišt asové kontroly ve vzdálenosti asi 25 m od p edchozího panelu,
ervený panel s praporkem: start rychlostní zkoušky ve vzdálenosti 50 – 200 m od p edchozího panelu,
béžový panel se t emi p í nými pruhy: konec kontrolní zóny ve vzdálenosti 25 m od p edchozího panelu.
b) v asové kontrole na konci spojovacího úseku zapíše komisa stanovišt do jízdního výkazu posádky jak skute ný as
p íjezdu, tak i p edpokládaný as startu do následujícího spojovacího úseku. P itom musí být zachován minimální asový
odstup 3 minuty, aby se posádka mohla p ipravit na start.
c) po zapsání asu v K odjede posádka p ímo na start RZ. asom i na tomto stanovišti zaznamená do jízdního výkazu as
ur ený pro start do této RZ, který normáln odpovídá p edpokládanému startovnímu asu do následujícího spojovacího
úseku. Potom posádku odstartuje zp sobem p edepsaným v t chto propozicích (viz l.9.5.4 t chto ZU).
9.3.4.3 V p ípad , že se vyskytne rozdíl mezi t mito dv ma zápisy, je závazný as startu do RZ, pokud sportovní komisa i
nerozhodnou jinak.
9.3.4.4 V p ípad prázdné (poškozené) pneumatiky bude poskytnut dodate ný as 5 minut na její opravu.
9.3.5 Vylou ení
9.3.5.1 Každé zpožd ní proti p edepsané jízdní dob mezi dv ma asovými kontrolami v tší než 30 minut nebo celkové
zpožd ní na konci každé sekce a/nebo etapy v tší než 30 minut, stejn jako celkové zpožd ní v rally v tší než 60 minut (u
více etapové rally) bude (oznámeno sportovním komisa m) potrestáno vylou ením ze sout že, s výjimkou p ípad , kdy platí
ustanovení l. 9.3.6.
9.3.5.2 P ed asný p íjezd proti ideálnímu asu nem že v žádném p ípad snížit zpožd ní rozhodující o vylou ení. Penalizace
pro p ed asný p íjezd do asové kontroly však v žádném p ípad nebude vzata v úvahu p i po ítání maximálního zpožd ní ,
které rozhoduje o vylou ení.
9.3.5.3 Doba pro vylou ení m že být kdykoliv zvýšena rozhodnutím sportovních komisa na základ návrhu editele.
Posádky o tom budou informovány co nejd íve.
9.3.5.4 Vylou ení pro p ekro ení maximálního povoleného zpožd ní m že být provedeno jen na konci sekce nebo etapy.
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9.3.6 Op tovné za azení do startovního pole 2. etapy
9.3.6.1 Toto ustanovení platí pro posádky, které nedokon ily 1. etapu rally a cht jí pokra ovat ve 2. etap . Tyto posádky
obdrží nejhorší celkový as za 1. etapu rally ve své kategorii. Není-li v dané kategorii žádný as registrován, m že být
p id len nejhorší as z jiné vhodné kategorie. Ve všech p ípadech bude takto p id lený as zvýšen o asovou penalizaci 60
sekund za každou nedokon enou RZ. Posádka m že být p ijata ke startu do 2. etapy pouze za p edpokladu, že nejpozd ji
v dob do 30 minut po vyv šení neoficiální díl í klasifikace po 1. etap oznámí písemnou formou editeli rally sv j úmysl
pokra ovat v sout ži. O každém p ípadu musí rozhodnout sportovní komisa i, kte í na ídí provedení nové technické
kontroly.
Toto za azení do sout že nem že být provedeno v 2. etap rally. Aby mohla být posádka klasifikována, vozidlo musí projet
poslední asovou kontrolou, a to v p ípustné asové toleranci.
9.3.6.2 Ur ení místa v startovním po adí pro posádku, které byl umožn n op tovný start v 2. etap , je pln v kompetenci
editele rally.
9.4 Kontroly p eskupení
9.4.1 Zóny p eskupení mohou být z ízeny na trati rally. Jejich kontrolní stanovišt na vjezdu i na výjezdu se ídí všeobecnými
p edpisy pro kontroly ( l. 9.2 t chto ZU).
9.4.2 P eskupení slouží k úprav interval mezi sout žními vozidly, které vznikly jako d sledek zpožd ní a/nebo odpadnutí.
Proto je nutné stanovit as startu po p eskupení a ne dobu jeho trvání.
9.4.3 Po p íjezdu do kontrol p eskupení odevzdají posádky své jízdní výkazy komisa i stanovišt . Posádky obdrží informace
o svém startovním ase. Potom musí ihned a p ímo zavést své vozy do uzav eného parkovišt a vypnout motor.
9.5 Rychlostní zkoušky
9.5.1 Rychlostní zkoušky jsou zkoušky rychlosti na trati výhradn uzav ené pro rally.
9.5.2 V pr b hu rychlostních zkoušek musí mít oba lenové posádky, jsou-li ve vozidle, povinn nasazeny homologované
p ilby a bezpe nostní pásy a musí být oble eni do neho lavého od vu (dle P ílohy L, kap. III, l. 2). Nedodržení bude
oznámeno sportovním komisa m. P i výjime n nep íznivém po así mohou sportovní komisa i povolit spolujezdc m
použití jiné pevné obuvi.
9.5.3 Jízda v protism ru rychlostních zkoušek je posádkám zakázána. Porušení bude oznámeno sportovním komisa m.
9.5.4 Start do RZ (krom okruhové RZ 1) bude proveden pomocí digitálních startovacích hodin umíst ných na startu RZ
v zorném poli jezdce a dopln né fotobu kou pro zajišt ní p ed asných start . Fotobu ka bude umíst na 40 cm za startovní
arou, ve výšce 50+5 cm nad vozovkou. Vozidlo musí být postaveno tak, aby jeho p ední ást byla na úrovni startovní áry.
Start s digitálními hodinami:
Bude použita sv telná signalizace s digitálním odpo ítáváním asu:
30 sekund - ukáže na startovací hodiny,
15 sekund - rozsvítí se ervené sv tlo,
5 sekund - rozsvítí se žluté sv tlo,
START
- rozsvítí se zelené sv tlo,
- po 20 sekundách zhasne zelené a rozsvítí se ervené sv tlo.
Posádka, která neodstartuje do RZ b hem 20 sekund po rozsvícení zeleného sv tla bude potrestána asovou penalizací
2 minuty.
9.5.5 Start RZ oproti plánovanému startovnímu asu m že asom i pozdržet pouze výjime n , z d vodu vyšší moci. P i
opožd ném startu zavin ném posádkou zapíše komisa stanovišt nový as a zpožd ní bude považováno za zpožd ní
zaznamenané ve spojovacím úseku. Penalizace bude zahrnuta do výpo tu doby pro vylou ení.
9.5.6 Chybný start, zejména start provedený d íve než byl dán povel ke startu, se trestá takto:
1. p estupek:
penalizace 10 sekund.
2. p estupek:
penalizace 1 minuta
3. p estupek:
penalizace 3 minuty
další p estupky: podle rozhodnutí sportovních komisa
Tato penalizace nebrání sportovním komisa m v ud lení vyššího trestu, uznají-li to za nutné.
9.5.7 Cíl rychlostní zkoušky je letmý, zastavení mezi žlutým náv štím a panelem STOP je zakázáno pod trestem vylou ení
(jeho oznámení sportovním komisa m). M ení asu na cílové á e musí být provedeno p ístrojem s povinným tiskem a
zálohováno stopkami. Ve vzdálenosti 200 – 300 m za letmým cílem musí posádka zastavit u stanovišt STOP ozna eného
panelem s erveným znamením STOP pro zapsání cílového asu. Jestliže asom i i nemohou okamžit sd lit p esný as
pr jezdu cílem komisa m kontroly STOP, bude posádce jízdní výkaz pouze potvrzen a zápis asu bude proveden v p íští
neutralizaci nebo p eskupení.
9.5.8 Jestliže vinou posádky nebude proveden zápis asu do jízdního výkazu, bude posádka potrestána takto:
a) na startu: vylou ením,
b) na stanovišti STOP penalizací 5 minut.
9.5.9 Výsledek dosažený posádkou v každé rychlostní zkoušce a vyjád ený v hodinách, minutách a sekundách bude p ipo ten
k ostatním penalizacím vyjád eným v ase.
9.5.10 V pr b hu RZ je zakázán servis. Každé porušení tohoto pravidla bude oznámeno sportovním komisa m.
9.5.11 Pro interval startu do RZ musí být dodržena stejná pravidla jako pro start do p íslušné etapy, krom výjimek
schválených FIA.
9.5.12 Okruhová super RZ 1
9.5.12.1 V K p ed RZ bude posádkám do jízdního výkazu zaznamenán p edpokládaný as startu do RZ, který je po átkem
jízdní doby do p íští K. Vjezd do RZ bude ízen asom i em p ibližn v minutových intervalech s ohledem na bezpe nost
jezdc . Na pokyn asom i e posádka, projede startovní arou, kde jí bude zm en p esný as letmého startu, vjede do RZ a
podle itinerá e pokra uje v jízd po okruhové trati, absolvuje stanovený po et kol, která si sama po ítá. Po pr jezdu letmým
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cílem musí podle itinerá e dojet až k panelu STOP, kde zastaví a p edloží jízdní výkaz k potvrzení. Výsledek RZ nemusí být
posádkám sd lován, bude jim oznámen nejpozd ji na konci sekce. P i výjezdu z okruhu a mezi cílem a panelem STOP nesmí
posádka zastavit ani ohrožovat ostatní posádky.
9.5.12.2. Nedodržení p edpis pro okruhovou RZ nebo prokazatelné zkrácení trati bude oznámeno sportovním komisa m.
Posádka která neabsolvuje plný po et p edepsaných okruh , obdrží ke svému asu penalizaci 8 min RZ 1 za každý
nedokon ený okruh. Posádce, která ujede více okruh než je p edepsaný po et, bude zapo ítán skute ný as za všechny
odjeté okruhy.
9.5.13 Ukon ení rychlostní zkoušky
Jestliže byla RZ z jakéhokoliv d vodu p erušena nebo zastavena p edtím, než ji stihla dokon it poslední posádka, m že být
každé dot ené posádce, která nemohla dokon it RZ, p id len náhradní as. Náhradní as m že být p id len i za situace, když
RZ dokon í za normálních podmínek pouze jedna posádka. Právo p id lit náhradní asy má pouze editel rallye, poté co
uvedl d vod p id lení. Jestliže sportovní komisa i shledají, že p id lení náhradního asu by bylo neúm rné, mohou toto
rozhodnutí zm nit. Žádná posádka, která zp sobila zastavení RZ nebo se na n m podílela, nesmí však z tohoto hodnocení
získat žádnou asovou výhodu pro sebe. M že jí být stanoven horší as, než jaký byl editelem ur en ostatním posádkám.
9.5.14 Každá posádka, která odmítne odstartovat do rychlostní zkoušky v ur eném ase a po adí, dostane penalizaci 5 min.
9.5.15 Pr b hu RZ se týkají následující pravidla:
a) jestliže byl sout žící v pr b hu RZ dostižen rychlejší posádkou, která mu dává sv telný nebo zvukový signál, je povinen
umožnit p edjetí rychlejšího vozidla i za cenu zastavení na levé i pravé stran trati. Pomalejší posádka vhodným
zp sobem signalizuje svoji p ipravenost k p edjetí. Porušení tohoto pravidla m že být potrestáno pokutou nebo
vylou ením, podle rozhodnutí sportovních komisa ,
b) zastavení v zatá ce nebo p ímo p ed i za ní, k ižování trati nebo jízda ve sm ru jiném než p edepsaném jsou p ísn
zakázány. Posádky, které byly p inuceny zastavit pro p ípad nouze, musí své vozidlo odstavit na kraj trati a ozna it
pomocí erveného trojúhelníku,
c) zablokovanou tra v d sledky nehody je nutno co možná nejd íve uvolnit a umožnit pr jezd bezpe nostním vozidl m
nebo RLP.
Každé porušení t chto pravidel bude nahlášeno sportovním komisa m.
9.6 Uzav ené parkovišt
9.6.1 Vozidla podléhají režimu uzav eného parkovišt :
a) od okamžiku vjezdu do parkovišt startu (existuje-li), p eskupení nebo konce etapy až do výjezdu z nich,
b) od okamžiku vjezdu do oblasti kontroly až do odjezdu z ní,
c) od jejich p íjezdu do cíle rally až do uplynutí lh ty pro podávání protest .
9.6.2 Pokud jsou vozidla v režimu uzav eného parkovišt :
a) je pod trestem vylou ení zakázáno otev ít kapotu motoru nebo provád t jakékoliv opravy nebo tankování,
b) avšak považují-li techni tí komisa i rally n které vozidlo za tak poškozené, že je nebezpe ím pro ve ejný provoz, musí
neprodlen informovat editele rally, který je oprávn n vydat požadavek na opravu vozidla,
c) doba pot ebná pro opravu musí být považována za zpožd ní. Pro jeho výpo et platí stejná pravidla jako pro zpožd ní ve
spojovací sekci. P ekro í-li doba pot ebná pro opravu p vodn stanovený startovní as, bude po oprav posádce p id len
nový startovní as.
9.6.3 Výjime n , v režimu uzav eného parkovišt a pod dozorem pov eného komisa e nebo technického komisa e, je v
uzav eném parkovišti posádkám dovoleno:
vym nit perforované i zni ené pneumatiky s použitím vybavení vezeného ve vozidle,
vym nit elní sklo s p ípadnou pomocí dalších osob.
Tyto práce musí být provedeny p ed stanoveným asem startu, jinak bude posádka za p ekro ení startovního asu
penalizována stejn jako v l. 9.6.2 c) t chto ZU.
9.6.4 Ihned po odstavení vozidla do UP musí posádka vypnout motor a opustit uzav ené parkovišt , do kterého má od tohoto
okamžiku vstup zakázán.
9.6.5 Do uzav eného parkovišt smí posádka vstoupit až 10 minut p ed svým startovním asem.
9.6.6 Jen inovníci stanovišt a nebo lenové posádky mohou tla it sout žní vozidlo na vjezdu, uvnit nebo ve výjezdu z
uzav eného parkovišt startu, asové kontroly, p eskupení nebo konce etapy. Pro nastartování vozidla je možné použít
p ídavnou baterii. Tato baterie však nesmí být vezena ve vozidle.
9.6.7 Každé porušení pravidel UP m že být potrestáno až vylou ením ze sout že.
9.6.8 Všechna vozidla, která projela poslední asovou kontrolou rally, musí být pod dohledem inovník odevzdána do UP,
kde z stanou až do uplynutí 30 minut od okamžiku vyv šení p edb žné kone né klasifikace a otev ení UP po souhlasu
sportovních komisa .
Nad každým klasifikovaným vozidlem, které není schopno projet cílem a/nebo dojet do UP vlastní silou, p evezmou
okamžit poté, co tato situace nastane, mimo ádný dohled tra oví a techni tí komisa i, kte í, jakmile to bude možné,
zabezpe í p evoz vozidla do UP. Vozidlo, které není odevzdáno do UP, nem že být klasifikováno.
9.7 Servis
9.7.1 Servis, a vým nu mechanických ástí v pr b hu rally lze provád t ve z ízených servisních zónách a dále mimo
komunikace I a II t íd.
9.7.2 P i provád ní všech servisních prací musí být pod vozidlem napnuta krycí nepropustná plachta.
9.7.3 Vým na motoru, p evodovky nebo pohonu zadních kol je v pr b hu rally zakázána.
9.7.4 Je zakázáno vléci, transportovat nebo tla it vozidlo, pouze s výjimkou p ípad navracení vozidla zp t na tra nebo
uvol ování trati.
9.7.5 Porušení t chto pravidel m že být potrestáno až vylou ením, dle uvážení sportovních komisa .
10. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ P EJÍMKA – TRESTY
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10.1 Kontroly p ed startem a v pr b hu rally
10.1.1 Každý tým, který se ú astní rally, musí p ijet na technickou p ejímku s kompletní posádkou a se sout žním vozidlem
v ase dle zve ejn ného asového harmonogramu. Každé vozidlo, které bude p edáno k technické kontrole mimo p edepsaný
asový limit nebude p ipušt no na start, s výjimkou d vodu „vyšší moci“ uznaného sborem sportovních komisa .
(Opožd ný p íjezd na technickou p ejímku se trestá pen žitou pokutou 1 000 K / 40 € za každých dokon ených 5 minut
zpožd ní. P i zpožd ní v tším než 30 min. bude posádka oznámena sportovním komisa m) Posádka musí p edložit
technickému delegátu FIA pr kaz historického vozidla (HTP). Technický delegát FIA si m že technický pr kaz u sebe
ponechat až do konce sout že. Pokud nebude pr kaz p edložen, vozidlo nesmí startovat.
10.1.2 Kontroly provád ná p ed startem jsou obecného charakteru (zahrnují kontrolu sportovních licencí, idi ských pr kaz ,
výrobce a modelu vozidla, zejména kontrolu shodnosti vozidla s HTP pr kazem, nezbytné bezpe nostní výbavy, kontrolu
zda vozidlo vyhovuje podmínkám provozu na silni ních komunikacích, atd.). Dále musí být provedena:
identifikace vozidla – podvozek a blok válc motor mohou být ozna eny, dle uvážení po adatel
10.1.3 Aby mohlo být vozidlo p ipušt no ke startu, musí být vybaveno jedním (celkové minimální množství 2,5 kg) nebo
dv ma (celkové minimální množství 3 kg) hasicími p ístroji a dalším bezpe nostním za ízením dle specifikace FIA.
10.1.4 Vozidlo, které nebude spl ovat FIA bezpe nostní p edpisy, nebude p ipušt no ke startu. Kdykoliv b hem sout že
mohou být provád ny dodate né kontroly posádek nebo vozidel.
Za technickou shodu svého vozidla s platnými p edpisy po celou dobu trvání rally je zodpov dný sout žící, pod trestem až
vylou ení.
10.1.5 Jestliže byly sou ásti vozidla (viz l. 10.1.2 t chto ZU) opat eny kontrolní zna kou, je povinností posádky samotné
dohlédnout na to, aby toto ozna ení vydrželo až do konce rally. Pokud kontrolní zna ky budou chyb t, vozidlo bude
nahlášena sportovním komisa m.
10.1.6 Každý zjišt ný podvod, a to zejména falšování kontrolních zna ek, bude potrestán vylou ením posádky ze sout že,
stejn tak jako posádky nebo sout žícího, kte í podvodu napomáhali nebo se na n m podíleli. Tento trest nevylu uje, že ASN,
které je sout žící nebo spoluviník lenem, m že být požádána o ud lení tvrdšího postihu.
10.1.7 P i administrativní p ejímce posádky p edloží ke kontrole následující dokumenty:
a) vypln nou technickou kartu,
b) vypln nou bezpe nostní kartu jezdce a spolujezdce
c) homologa ní list vozidla,
d) pr kaz historického vozidla (HTP)
e) potvrzení o zaplacení vkladu
f) licence jezdc a sout žícího,
g) povolení ke startu v zahrani í pro sout žící s licencí vydanou ASN v zemi, která není lenem EU,
h) idi ské pr kazy jezdce a spolujezdce,
i) doklad o zákonném pojišt ní vozidla - zelenou kartu,
j) doklady o úrazovém pojišt ní posádky (na vyžádání).
k) zdravotní karty jezdce a spolujezdce (pouze sout žící z R)
l) doklad o sjednaném zdravotním pojišt ní
10.2 Záv re ná technická kontrola
10.2.1 Po p íjezdu do cíle rally odveze posádka své vozidlo do uzav eného parkovišt , kde bude provedena zb žná kontrola,
která prov í:
zda se jedná o totéž vozidlo, které bylo p evzato p i p ejímce p ed startem,
zda nepodléhá penalizaci stanovené v l. 8.2 t chto ZU.
10.2.2 Absence identifika ní zna ky podle l. 10.1.5 bude nahlášena sportovním komisa m.
10.2.3 Úplná a podrobná prohlídka s p ípadnou demontáží vozidla m že být provedena z moci ú ední na základ ni ím
neomezeného rozhodnutí sportovních komisa nebo p i protestu a také na žádost editele rally. V p ípad , že demontáž
nebyla provedena na základ protestu, sout žící bude muset uhradit p im enou ást náklad , které si m že toto uplatn ní
výše uvedených kompetencí vyžádat. V p ípad , že demontáž vozidla byla provedena na základ protestu, vstupují v platnost
ustanovení l. 11 t chto ZU.
10.2.4 Posádkám vozidel, které byly vybrány pro záv re nou technickou kontrolu na základ rozhodnutí sportovních
komisa , bude tato skute nost písemn oznámena p i vjezdu do UP.
10.2.5 Vozidlo, které není ve shod s P ílohou MS K a/nebo s jeho HTP, bude ohlášeno sportovním komisa m.
10.2.6 HTP bude sout žícímu vrácen v UP po dojezdu rallye nebo nejpozd ji po provedení záv re né technické kontroly.
10.3 Národní technické p edpisy
Všechna sout žní vozidla ú astnící se rally musí odpovídat zákonu MD R . 56/2001 Sb. v aktuálním zn ní, s p íslušnými
výjimkami pro sportovní vozidla, resp. vyhlášce . 355/2006 Sb. u vozidel opat ených zvláštní registra ní zna kou série V.
po celou dobu provozu vozidla na ve ejných komunikacích v R musí být hloubka dezénu pneumatik minimáln 1,6 mm,
ochrana spodku vozidla je povolena.
Nedodržení technických p edpis bude oznámeno sportovním komisa m.
11. PROTESTY – ODVOLÁNÍ
11.1 Každý protest musí být podán v souladu s mezinárodními sportovními ády (viz l. 171 a následující).
11.2 Každý protest musí být podán písemn a p edán editeli s poplatkem, který v p ípad neoprávn ného protestu nebude
vrácen. Jestliže protest vyžaduje demontáž a montáž r zných ástí vozidla, je protestující povinen složit navíc kauci, jejíž
výši ur í sbor sportovních komisa .
11.3 Bude-li protest zamítnut, uhradí náklady spojené s prací a dopravou vozidla protestující, pokud bude uznán, uhradí je
sout žící, na kterého byl protest podán.
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11.4 Není-li protest uznán a náklady spojené s protestem technická kontrola, doprava apod.) jsou vyšší než složená kauce,
musí rozdíl uhradit protestující. Naopak, budou-li náklady nižší, bude mu rozdíl vrácen.
11.5 Sout žící má právo odvolat se proti rozhodnutí sportovních komisa v souladu s l. 182 MS .
11.6 Poplatek p i protestu
Stanoven ASN na
18 000 K / 720 €
11.7 Poplatky p i odvolání
Národní (k ASN):
35 000 K / 1 400 €
Mezinárodní (k FIA)
6 000 €
12. KONE NÉ VÝSLEDKY
12.1 asové penalizace budou vyjád eny v hodinách, minutách a sekundách. Kone né výsledky se stanoví jako sou et as z
rychlostních zkoušek, asových penalizací ud lených ve spojovacích úsecích a všech ostatních penalizací v asovém
vyjád ení. Posádka, která dosáhne nejnižšího sou tu as bude prohlášena za celkového vít ze, další s nejnižším sou tem
as bude druhá, atd. Výsledky pro jednotlivé kategorie a t ídy budou ur eny stejným zp sobem. Aby mohla být posádka
klasifikována, vozidlo musí projet poslední asovou kontrolou sout že ( K 15 A, nám. Míru, Klatovy).
12.2 V p ípad rovného výsledku, bude za vít ze prohlášen sout žící, který dosáhl lepšího asu v 1. RZ. Jestliže není možné
ani v tomto p ípad rozhodnout mezi dv ma sout žícími, budou posouzeny asy dosažené na 2, 3, 4, a 5. RZ.
12.3 Kone né výsledky budou vyv šeny na oficiální výv sce v souladu s programem rally.
12.4. Proti p edb žným kone ným výsledk m m že být podán protest po dobu 30 minut od asu vyv šení p edb žných
kone ných výsledk a jejich schválení sborem sportovních komisa . Pro ur ení startovního po adí do 2. etapy budou vydány
neoficiální díl í výsledky po 1. etap .
12.5 Klasifikace FIA ME v rally HA
12.5.1 Pro každou kategorii vozidel budou vydány samostatné kone né výsledky a výsledky pro každou jednotlivou t ídu.
12.5.2 Pro posádky zaregistrované ve FIA mistrovství Evropy v rally historických automobil budou vydány samostatné
výsledky pro kategorie 1, 2 a 3.
12.6 Klasifikace FIA ZSE v rally HA
Budou vydány samostatné kone né výsledky pro každou vypsanou kategorii vozidel.
12.7 Klasifikace mezinárodní rally HA
Budou vydány kone né výsledky v absolutní klasifikaci a pro každou vypsanou t ídu jednotlivých kategorií.
12.8 Klasifikace M R v rally HA
Budou vydány kone né výsledky v absolutní klasifikaci a pro každou vypsanou t ídu jednotlivých kategorií.
12.9 Ostatní klasifikace
nejlepší dámská posádka
nejlepší smíšená posádka
Pohár severských posádek
13. CENY – POHÁRY
Ceny budou ud leny na základ kone ných výsledk rally, dle zcela svrchovaného uvážení organizátor .
13.1 Podle klasifikace l. 12.5.1 budou ud leny tyto ceny:
vypsané kategorie
1. – 3. místo
trofeje
p i po tu startujících: 8 posádek 1. - 3. místo, 7 posádek 1. - 2. místo, 6 posádek 1. místo
vypsané t ídy
1. – 3. místo
trofeje
p i po tu startujících: 5 posádek 1. - 3. místo, 4 posádek 1. - 2. místo, 3 posádek 1. místo
sout ž tým
1. – 3. místo
poháry
13.2 Podle klasifikace l. 12.6 budou ud leny tyto ceny:
vypsané kategorie
1. – 3. místo
trofeje
p i po tu startujících: 8 posádek 1. - 3. místo, 7 posádek 1. - 2. místo, 6 posádek 1. místo
13.3 Podle klasifikace l. 12.7 budou ud leny tyto ceny:
absolutní klasifikace
1. – 5. místo
trofeje
vypsané kategorie
1. – 3. místo
trofeje
p i po tu startujících: 8 posádek 1. - 3. místo, 7 posádek 1. - 2. místo, 6 posádek 1. místo
13.4 Podle klasifikace . 12.8 budou ud leny tyto ceny:
absolutní klasifikace
1. – 3. místo
poháry
vypsané t ídy
1. – 3. místo
poháry
13.5 Nejlepším severským posádkám 1.–5.místo
poháry
13.6 Nejlepší dámské posádce v absolutním po adí budou ud leny poháry.
13.7 Nejlepší smíšené posádce v absolutním po adí budou ud leny poháry.
14. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK – P EDÁNÍ CEN
Slavnostní vyhlášení výsledk a p edání cen se uskute ní 8.10.2011 od 20:00 h Kulturním dom DRUŽBA Klatovy.
Vyhlášení se musí zú astnit všechny posádky. Posádky, které se vyhlášení výsledk nezú astní, mohou ztratit nárok na
získané ceny, ale jejich neú ast neovlivní kone né výsledky.
Ji í Valenta
editel
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XX. HISTORIC VLTAVA RALLYE 2011

P íloha ZU

. I

TIME SCHEDULE / ASOVÝ HARMONOGRAM

Location
Místo

SS dist.
RZ délka

0
START Klatovy, Nám stí Míru
0A Slavošovice
1
Okruh
RZ 1 Klatovský okruh
11,79
2
Roupov
RZ 2 Roupov - K enice
9,54
3
Pole ka
RZ 3 Pole ka - Koryta
8,86
4
Sob tice
RZ 4 Sob tice - Vítkovice
14,18
4A Regrouping/UP Klatovy - in
Regrouping Klatovy, Erbenovo nám stí
4B Regrouping/UP Klatovy - out /Service - in
Service A (Klatovy, Erbenovo nám stí)
(44,37)
4C Service - out
5
Roupov
RZ 5 Roupov - K enice
9,54
6
Pole ka
RZ 6 Pole ka - Koryta
8,86
7
Sob tice
RZ 7 Sob tice - Vítkovice
14,18
7A Service - in
Service B (Klatovy, Erbenovo nám stí)
(32,58)
7B Service - out
7C PF/UP Klatovy, Nám stí Míru - in
Regrouping Klatovy, Nám stí míru

LEG 1 totals

76,95

Liaison dist.
Tra bez RZ

Total dist.
Spoj. úsek

Target time
Jízdní doba

6,04
0,16

6,04
0,16

12
3

30,86

42,65

58

10,75

20,29

28

12,60

21,46

29

9,88

24,06

32
30

(70,29)

(114,66)

20

24,75

24,75

32

10,75

20,29

28

12,60

21,46

29

9,92
(58,02)

24,10
(90,6)

32
45

0,97

0,97

5

129,28

206,23

First car due
as 1. jezdce

15:45
15:57
16:00
16:00
16:58
17:01
17:29
17:32
18:01
18:04
18:36
19:06
19:26
19:58
20:01
20:29
20:32
21:01
21:04
21:36

Section 2

SS/RZ
TC/ K

Sunday
Friday
/ ned/ pátek
le 19.4.2009
7.10.2011

Section 1

LEG 1 / 1.ETAPA

22:21
22:26

37,31%
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TIME SCHEDULE / ASOVÝ HARMONOGRAM
VERZE 4

Location
Místo

SS dist.
RZ délka

7D Regrouping Klatovy, Mám stí Míru, RAMPA
7E Service Klatovy - in
Service C (Klatovy, Erbenovo nám stí)
7F Service Klatovy - out
8
Kašovice
RZ 8 Kašovice - Lipová Lhota
11,44
9
Dlouhá Ves
RZ 9 Dlouhá Ves - Kašperské Hory
7,32
10 Pohorsko
RZ 10 Pohorsko - Male
7,66
11 Šimánov
RZ 11 Šimánov - Žichovice
17,76
11A Regrouping/UP - in
Regrouping - UP, Sušice, nám stí
11B Regrouping/UP - out
11C Service Sušice - in
Service D (Sušice - Luh)
11D Service Sušice - out
12 Kašovice
RZ 12 Kašovice - Lipová Lhota
11,44
13 Dlouhá Ves
RZ 13 Dlouhá Ves - Kašperské Hory
7,32
14 Pohorsko
RZ 14 Pohorsko - Male
7,66
15 Šimánov
RZ 15 Šimánov - Žichovice
17,76
15A Service Klatovy - in
Service E (Klatovy, Erbenovo nám stí)
15B Service Klatovy - out
15C KLATOVY - FINISCH
LEG 2 totals

88,36
RALLY

Liaison dist.
Tra bez RZ

Total dist.
Spoj. úsek

Target time
Jízdní doba

1,73

1,73

5
10

21,59

21,59

28

16,66

28,10

39

9,58

16,90

23

28,19

35,85

47

11,00

28,76

37
30

1,99

1,99

6
30

8,71

8,71

13

16,66

28,10

39

9,58

16,90

23

28,19

35,85

47

39,13

56,89

69
10

2,05

2,05

6

195,06

283,42

First car due
as 1. jezdce

8:30
8:35
8:45
9:13
9:16
9:55
9:58
10:21
10:24
11:11
11:14
11:51
12:21
12:27
12:57
13:10
13:13
13:52
13:55
14:18
14:21
15:08
15:11
16:20
16:30
16:36

TOTALS

LEG
ETAPA

No. of SS
Po et RZ

SS dist.
RZ délka

Liaison dist.
Tra bez RZ

Total. dist.
Délka celk.

1
2
Overall Totals

7
8
15

76,95
88,36
165,31

129,28
195,06
324,34

206,23
283,42
489,65

Section 3

SS/RZ
TC/ K

Saturday / sobota 8.10.2011

37,31%
31,18%
33,76%

Section 4

LEG 2 /2. ETAPA

P í loha ZU . II

I N O V N Í K P R O ST Y K S E S O U T ŽÍ C Í M I
Základní povinnosti, funkce a innosti inovníka pro styk s jezdci jsou uvedeny v P íloze . II
Všeobecných p edpis pro rally mistrovství FIA, (Standardech FAS A R)
Ozna ení inovníka: oranžová vesta + erný nápis “STYK SE SOUT ŽÍCÍMI - COMPETITOR RELATION OFFICER“

Martin Venuš
Czech, English
+420 777 341 522
Friday / Pátek 7. 10. 2011
07:30 – 09:30
Administrative checks (AUTO NEJDL s.r.o.)
Administrativní p ejímky (AUTO NEJDL s.r.o.)
08:00 – 10:00
Scrutineering (AUTO NEJDL s.r.o.)
Technické p ejímky (AUTO NEJDL s.r.o.)
st
15:45 – 16:45
Start of the Rally - 1 section, Leg 1 (Klatovy, square Míru)
Start rally - 1. sekce, 1. etapa (Klatovy, nám stí Míru)
18:30 – 19:30
Regrouping (Klatovy, Erbenovo square)
P eskupení (Klatovy, Erbenovo nám stí)
21:30 – 22:30
Service IN - TC 7A (Klatovy, Erbenovo square)
Vjezd do servisu - K 7A (Klatovy, Erbenovo nám stí)
Saturday / Sobota 8. 10. 2011
08:30 – 09:30
Start of the Leg 2 (Klatovy, square Míru)
Start 2. etapy (Klatovy, nám stí Míru)
11:30 – 12:30
Regrouping (Sušice, square Svobody)
P eskupení (Sušice, nám stí Svobody)
15:30 – 16:30
Finish of the Rally (Klatovy, square Míru)
Cíl rally (Klatovy, nám stí Míru)
18:00 – 18:30
Publication of the Provisional Final Classification (Official notice board)
Vyv šení p edb žných kone ných výsledk (Oficiální výv ska)

P í loha ZU

. III

P R O G R AM S E ZN A M O V A C Í C H JÍ ZD
Dat.

RZ

as

4.10.

8 až 15

09:00 – 18:00

5.10.

8 až 15
1 až 7

09:00 - 15:00
14:00 - 18:00

6.10.

1 až 7

8:00 – 17:00

Seznamovací jízdy budou konány dle Standardních propozic FAS A R a t chto ZU. P i p evzetí itinerá e obdrží
posádky mapové podklady a doporu ený postup pr b hu seznamovacích jízd (možnosti zkrácení p ejezdových
úsek apod.).

P ílo ha ZU

. IV

JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI ®
1. Všeobecná ustanovení
Všechna sout žní vozidla musí být povinn vybavena monitorovacím systémem ONI®.
®
Monitorovací za ízení ONI je majetkem Autoklubu R a sout žícím je zap j eno.
Garancí pro vrácení je licence jezdce, kterou p i p edání sledovací jednotky p evezme správce za ízení a po
odevzdání jednotky ji vrátí.
P ípadné zni ení, nevrácení nebo poškození za ízení musí sout žící uhradit správci podle schváleného ceníku,
jinak mu nebude vrácena licence.
2. Distribuce za ízení ONI®
Monitorovací systém ONI® vyžaduje, aby do každého sledovaného vozidla byl p ed p ejímkou rally pevn
namontován kompletní držák sledovací jednotky, který se skládá z t chto ástí:
držák sledovací jednotky s kabely a s montážním p íslušenstvím,
2 antény (st ešní a vnit ní),
ovládací prvky:
- p epína RZ / p ejezd
- tla ítko odvolání poplachu / p ivolání pomoci
- indika ní LED dioda
Všem stálým ú astník m rally v R dodá správce za ízení ONI® uvedené sou ásti k trvalému instalování do
vozidel.
Zahrani ním sout žícím a dalším ojedin le startujícím vozidl m bude kompletní držák p edán až t sn p ed
podnikem v úprav pro jednorázové použití p i dané rally. Informace obdrží p i prezentaci.
Po p íjezdu do prostoru p ed technickou p ejímkou správce za ízení zkontroluje montáž držáku, osadí ho
sledovací jednotkou a monitorovací systém otestuje.
Na konci rally nebo po odstoupení z rally musí být sledovací jednotka (v p ípad 2.3 celé monitorovací
za ízení) vrácena správci za ízení v souladu s l. 1.3. Odebírání jednotek obvykle probíhá v servisním parkovišti
p ed cílem rally.
3. Instalace kompletního držáku do vozidla
3.1 Sout žící musí p i montáži držáku sledovací jednotky, st ešní i vnit ní antény a jednotlivých ovládacích prvk
postupovat p esn podle Instala ního manuálu výrobce (NAM system, a.s.) a za ízení po celou dobu udržovat
v dobrém stavu a chránit ho p ed poškozením a zne išt ním (zejména p ipojovací konektory).
3.2 Pro zahrani ní a jednorázové ú astníky rally ( l. 2.3) je za ízení vybaveno magnetickou st ešní anténou a
ovládacími prvky, které jsou umíst ny v jedné spole né sk í ce, pro kterou si sout žící musí zvolit vhodné místo
v dosahu obou len posádky a p ipravit si možnosti pro její upevn ní.
4. Obsluha jednotky p i rally
P i obsluze jednotky jsou posádky povinny dodržovat všechny pokyny uvedené v Uživatelském manuálu vydaném
výrobcem (NAM system, a.s.).
Postup v pr b hu rally (po instalaci jednotky):
- p ed rozjezdem nastavit p epína do polohy „P ejezd“
- na startu RZ p epnout do polohy „RZ“
- na stanovišti STOP vrátit p epína do polohy „P ejezd“
Postup p i jednotlivých událostech na RZ:
Všechny funkce jsou možné jen p i nastavení p epína e do polohy„RZ“.
Nehoda (detekce nárazu)
- okamžit vzniká poplach a v aut píská siréna
- není-li nutná pomoc, poplach a pískání se zruší krátkým stiskem tla ítka (1sec)
Zastavení (nad 30 sec)
- po 30 sec za ne pískat siréna
- není-li nutná pomoc, poplach a pískání se zruší krátkým stiskem tla ítka (1sec)
- zrušení krátkým stiskem lze provést ihned po zastavení
P ivolání pomoci
- p ípady, kdy je nutná jakákoliv jiná okamžitá pomoc na RZ (nap . p i ohrožení zdraví apod.)
- žádost o pomoc se vyvolá dlouhým stiskem tla ítka (3 sec) - odeslání zprávy bude zárove potvrzeno
pískáním sirény
Upozorn ní: nezrušení poplachu je považováno za žádost o pomoc !!!
Jízda a její ukon ení
P i jízd trvale svítí ervená LED dioda (krom míst bez signálu). Po dvou minutách stání se režim jízdy ukon í
(LED zhasne) a po rozjezdu se zase automaticky zapne.
5. Manuály a další informace: www.onisystem.cz / rally.

