Historie
Struná historie
Rally Vysoina vznikla v roce 2000 tehdy ješt jako Horácký sprintrally s centrem v Okíškách u Tebíe. U
jejího zrodu stáli bývalí lenové Ak. El. Dukovany.
Již v roce 2001, kdy byla soutž poprvé zaazena do
Mistrovství eské republiky stálo na startu 96 posádek v ele s vozy
kategorie WRC. V dalších letech poet startujících voz neklesl pod
íslo 100 a ve startovním poli jsme pravideln mohli vítat špiková
jména s vozy WRC. Mezi úastníky mžeme krom našich špikových
pilot íst nap. i D. Landu a i nkolik zahraniních pilot z Polska,
Slovenska i Maarska.
Poslední dva
roníky se staly díky
poasí snhovou loterií a pedevším v roce 2005 pedvedli poadatelé
špikové zvládnutí kalamity.
Poslední rok 2006 byl jako novinka zaazen pátení prolog
v ulicích Tebíe. Samotný prolog i pes nepíze poasí pilákal nkolik
tisíc divák. Mírnou kakou na nm bylo asové nezvládnutí
jednotlivých start vozidel. Vzhledem k zákazu poádání tchto prolog
na rok 2007 tedy poadatelé
pipravují jiné akce vedoucí
k pilákání maxima divák.

Vítzové pedešlých roník:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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T. Zelenka - P. Gross
T. Hrdinka – P.Gross
S. Chovanec – K. Hola
Š. Vojtch - M. Ernst
V. Pech - P. Uhel
V. Pech - P. Uhel
J. Semerád - B. Ceplecha

Škoda Octavia KC
Subaru Impreza WRC
Škoda Octavia WRC
Toyota Corolla WRC
Ford Focus WRC 03
Ford Focus WRC 03
Mitshubischi Lancer Evo VII

Prvodce rally

Kontakty
Adresa stálého sekretariátu:
Rally Vysoina klub v AR, Heraltice 68, 675 21 Okíšky
Telefon: 568 871 639, 608 714 018, 602 758 186
Fax:
568 871 640
e-mail:
soutez@rallyvysocina.com
www.RallyVysocina.com
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Tebí, . útu: 171428167/0600

Umístní editelství a oficiální vývsky:
tvrtek, 22. bezna 2007
Obecní úad Okíšky, Nádražní 105

16:00 - 18:00

Pátek, 23. bezna 2007
salonek Hotelu Atom, Tebí

07:00 - 13:00

Pátek, 23. bezna 2007
sobota, 24. bezna 2007
Obecní úad Okíšky, Nádražní 105

13:00 - 23:00
07:00 - 18:00

Hlavní inovníci
Jméno
Zdenk Trnka
Jií Pražák
Petr Tušer
MUDr. Jií Kucharský
Jan Kocáb
Milan Babunk
Vlastimil Vala
Stanislav Mrkvan
Vlastimil Lobiš
Hana Chvojková
Oto Berka
Jarka Novotná
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Funkce
editel
Tajemník
Zástupce editele
Hlavní léka
inovník pro bezpenost
Vedoucí RZ
Hlavní poadatel
Hlavní technik
Hlavní asomi
Dispeink
Výpoet výsledk
V.I.P. servis, sekretariát

Mobil
608 714 018
602 758 186
774 732 266
604 191 055
602 793 487
777 051 773
604 999 415
724 040 395
603 857 545
606 750 045
602 740 347
777 992 900

E-mail
reditel@rallyvysocina.com
tajemnik@rallyvysocina.com
info@reacom.cz
jkocab@rallyvysocina.com
poradatel@rallyvysocina.com
vlastavl@rallyvysocina.com
vlasibol@seznam.cz
hana.chvojkova@iol.cz
berka@porszlin.cz
jnovotna@rallyvysocina.com
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Program rally a dležité datumy
Zahájení píjmu pihlášek
pátek, 2. února 2007
Uzávrka pihlášek
pátek, 9. bezna 2007
Zveejnní itineráe, mapy trati a prvodce rally
Od 21. bezna 2007
Datum uzávrky pro doplnní podrobností o
spolujezdci
tvrtek, 22. bezna 2007
do 18:00
editelství rally
Prezentace posádek – pedání itineráe
tvrtek, 22. bezna 2007
16:00 - 18:00
editelství rally
Obecní úad, Nádražní 105, Okíšky
pátek, 23. bezna 2007
07:00 - 10:00
salonek Hotelu Atom, Tebí
Seznamovací jízdy
pátek 23. bezna 2007
Zahájení tiskového stediska a akreditace médií
Pátek, 23. bezna 2007
12:00
editelství rally
Administrativní pejímka
Pátek, 23. bezna 2007
07:00 - 13:00
salonek Hotelu Atom, Tebí
Technická pejímka – plombování a znaení
Pátek, 23. bezna 2007
15:30 - 21:00
Autocentrum Citroen ervená Hospoda

Otevení servisního parkovišt
Pátek, 23. bezna 2007
14:30
Tisková konference ped soutží
Nebude konána
První zasedání sportovních komisa
Pátek, 23. bezna 2007
22:00
editelství rally
Vyvšení oficiální startovní listiny
Pátek, 23. bezna 2007
22:30
editelství rally – oficiální vývska
Servisní parkovišt
Startovní ceremoniál – slavnostní start
Pátek, 23. bezna 2007
16:00 - 21:30
Start na startovní ramp, Karlovo nám. Tebí
Oficiální start
Sobota, 24. bezna 2007
08:30
Výjezdní K ze servisního parkovišt
Závrená technická kontrola
Sobota, 24. bezna 2007
ihned po dojezdu posádek do cíle rally
Autocentrum ervená Hospoda
Vyvšení pedbžných konených výsledk
Sobota, 24. bezna 2007
17:00
editelství rally – oficiální vývska
Vyhlášení výsledk – pedání cen
Sobota, 24. bezna 2007
od 18.30
kulturní dm, Heraltice

Dležité datumy pro posádky
Zahájení píjmu pihlášek

pátek, 2. února 2007

Uzávrka pihlášek

pátek, 9. bezna 2007

Seznamovací jízdy

pátek 23. bezna 2007

Administrativní pejímka

pátek, 23. bezna 2007

Technická pejímka – plombování a znaení

pátek, 23. bezna 2007

Startovní ceremoniál – slavnostní start

pátek, 23. bezna 2007
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Pihlášky
Zápoet rally:
Mistrovství R ve sprintrally
(soutžící, jezdci a spolujezdci s licencí FAS AR)
Pohár eské republiky v rally
(soutžící, jezdci a spolujezdci s licencí FAS AR)
Dámský pohár
všechny posádky MR ve sprintrally, v nichž jsou ženy pihlášeny jako první jezdkyn a pi soutži ídí
vozidlo
Volná rally ZSE
(držitelé mezinárodní nebo národní licence vydané nkterou ASN ZSE)
Volná rally historických vozidel
(držitelé národní nebo mezinárodní licence nebo licence „H“ vydané nkterou ASN ZSE).

Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplnny dodaten, nejpozdji do zahájení administrativní
pejímky. Pihlášky zasílané elektronickou poštou mají platnost originálu. Podpisy musí být doplnny
nejpozdji pi vydání itinerá.
Maximální poet pijatých posádek je 120.

Uzávrka pihlášek

pátek, 9. bezna 2007, 24:00 hod

Pihlašovací vklad
Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou poadatelem:
Soudobé automobily …………………………………………………….7.800,- K
PR nebo historické automobily…….. …….……………………. 5.700,- K
Vklad bez této reklamy:
Soudobé automobily ……………………………………………..……15.000,- K
PR nebo historické automobily ………………….…………… 11.000,- K
Všechny ástky jsou uvedeny vetn DPH 5% a pojistného.
Pro vklady v € platí pepoítací kurz 1 EUR = 28,50 K.

Platby
Soutžící mohou platit vklad následujícími zpsoby:
x

x
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pevodním píkazem na bankovní úet
Bankovní spojení:
GE Money Bank, a.s., Tebí
. útu: 171428167
kód banky: 0600
variabilní symbol = íslo licence prvého jezdce
poštovní poukázkou na adresu poadatele.

Prvodce rally

Tra
Zmny proti minulému roku
x
x
x
x
x

Není zaazen pátení prolog
Novinkou je slavnostní start na Karlov námstí v Tebíi
Poet úsek RZ je 4, prjezdy jsou 2x
Nový prostor pro peskupení a rozšíený prostor servisní zóny
Posádky umístné na prvních 6 místech absolutního poadí budou odmnny poháry

Tra

Místo

RZ
délka

Tra bez RZ

Spoj.
úsek

as

as 1.
jezdce

Location

SS dist.

Liaison dist.

Total dist.

Time

First car

K/TC
RZ/SS
0

START-servis Tebí

1

Peckov

RZ1

Peckov

2

Sádek

3

Okíšky

4
RZ4

12,24

Loukovice

RZ2
RZ3

7,47

Heraltice

6,37

Pedín
Opatov

7,84

4A

Peskupení zaátek - in

4B

Peskupení konec - out

4C
5
RZ5
6

8:43

0:03

8:46

23,17

35,41

0:46

9:32

-

-

0:03

9:35

12,78

20,25

0:26

10:01

-

-

0:03

10:04

10,14

16,51

0:21

10:25

-

-

0:03

10:28

24,51

32,35

0:41

11:09

0:15

11:24

33,92

79,28

112,30

0:20

11:29

79,28
8,68

224,60
7,78

0:00
0:13

11:44
11:57

Peckov

12,24

-

-

0:03

12:00

23,17

35,41

0:46

12:46

-

-

0:03

12:49

12,78

20,25

0:26

13:15
13:18

Loukovice
Okíšky

7,47

Heraltice

8

Pedín

RZ8

Opatov

6,37

-

-

0:03

10,14

16,51

0:21

13:39

-

0:03

13:42

24,51

32,35

0:41

14:23

79,28

112,30

0:20

13,56

0:21

7,84

8A
Servis Míova B
Servis konec - out

33,92
33,92

Okíšky

79,28
13,56

celkem:
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0:13

-

26,08

7

9

7,78

-

Servis konec - out
Peckov

Sádek

8B

8,68

Servis Míova A

RZ6
RZ7

8:30

67,84

172,12

14:43
15:04

238,16
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Servisní zóna
Servis

Typ

Doba

Výmna pneu Tankování

A (Míova)
B (Míova)

I
I

20´
20´

Ano
Ano

Ano
Ano

Jen jedno ze dvou servisních vozidel (A nebo B) má povolen vjezd do servisního parkovišt.

Seznamovací jízdy
Pravidla
Posádky jsou povinny dodržet všechna ustanovení ZU, NS a Standardních propozic rally FAS AR o
seznamovacích jízdách .Výpis ze SPR FAS a tchto ZU.
Seznamovací jízdy budou konány v souladu s l. 14.1.2 Všeobecných pedpis pro rally mistrovství FIA a
musí být použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené ve Všeobecných pedpisech pro rally mistrovství
FIA. Tato vozidla musí být pojištna tak, jak vyžaduje zákon.
Jakákoliv pítomnost jezdce a nebo spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v dob dvou msíc ped
zaátkem rally je považována za seznamovací jízdu. Každý jezdec a nebo spolujezdec, který se má v tomto období
z jakékokoliv dvodu nacházet na území využívaném pro Rally Vysoina 2007, musí o tom vas informovat editele
rally (Z. Trnka, tel: 608 714 018) s výjimkou jezdc nebo spolujezc, kteí v této oblasti žijí nebo trvale pracují. Tato
omezení se týkají všech, kteí se chtjí rally zúastnit, bez ohledu na skutenost, zda již podali pihlášku nebo
obdrželi zvláštní ustanovení.
Poadatel povoluje v rámci seznamovacích jízd ti prjezdy stejnou rychlostní zkouškou.
Jízda v protismru RZ je zakázána mimo úsek vyznaených v itinerái pro seznamovací jízdy. Kontrolu a
zápis do jízdního výkazu na startu a v cíli, pípadn i uvnit rychlostní zkoušky provedou inovníci jmenovaní
editelem rally. Jejich stanovišt budou oznaena standardními panely pro start a stop s erveným podkladem
znaku. Posádky jsou povinny u tchto panel zastavit, pedložit jízdní výkaz pro seznamovací jízdy a ídit se
pokyny vedoucího kontroly. Kontroly mohou být také v RZ.
Prbh seznamovacích jízd budou rovnž kontrolovat píslušníci Policie R a další inovníci urení
editelem rally. Nerespektování dopravních pedpis, zejména pekroení maximální povolené rychlosti, bude
kontrolováno policií a finann pokutováno. Kontrola v dob seznamovacích jízd i v prbhu rally bude provádna
poadatelem a policejními orgány standardním zpsobem.
Soutžícím, kteí poruší ustanovení o seznamovacích jízdách bude za zjištné pestupky udlena
penalizace až do nepipuštní ke startu.

Haromogram seznamovacích jízd
Povolené doby seznamovacích jízd

Pátek, 23. 3.
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RZ 1,5

RZ 2,6

RZ 3,7

RZ 4,8

08:00 - 18:00

08:00 - 18:00

08:00 - 18:00

08:00 - 18:00
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Pojištní
Tento podnik je pojištn proti škodám zpsobeným tetím osobám na ástku až do 5,0 mil. K pro škody
na zdraví i majetku a na 200 tis. K na škody finanní prostednictvím pojistné smlouvy íslo 92.100.208 017
uzavené mezi AR a pojiš ovnou Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
.
Soutžící a posádky na tento podnik jsou pojištny na uzavené tra i proti škodám zpsobeným
úastníky akce tetím osobám pro škody na zdraví i majetku prostednictvím pojistné smlouvy íslo
92.100.208 017, uzavené mezi Autoklubem R a pojiš ovnou Gothaer Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft.
Zahraniní posádky musí na formální pejímce pedložit mezinárodní zelenou kartu státu pvodu, platnou
pro eskou republiku a potom bude vozidlo pipojištno poadatelem. Cena pojistného 100 Eur na rally.
Všichni jezdci a spolujezdci se na požádání poadatele prokáží pi administrativní pejímce dokladem o
svém osobním úrazovém pojištní (íslo pojistky, adresa pojiš ovny, pojistná ástka a mna). Pojištní zahraniních
posádek musí zahrnovat i krytí náklad na pípadné léení v eské republice.
Servisní a doprovodná vozidla, i když jsou oznaena zvláštními tabulkami, které jim vydal poadatel,
nemohou být v žádném pípad považována za oficiální úastníky rally. Nejsou kryta pojistkou poadatele a jedou
vždy na vlastní zodpovdnost.

Média
TISK A FOTOGRAFOVÉ
Akreditace je limitována maximem tí zástupc na redakci (v potu jsou zahrnuty i regionální redakce). Z tohoto
potu mže být akreditován pouze 1 fotograf za redakci. Aby byla akreditace pijata musí být
publikace ve veejném obhu a musí být veejnosti prodejná. Publikace autoklub a spoleností
(soutžící) pouze s interním obhem a reklamní agentury nemohou být akreditováni jako média!
Souasn s pihláškou k akreditaci je nutno zaslat i v následujícím odstavci uvedené dokumenty, které musí být
nedílnou souástí žádosti o akreditaci na Rally Vysoina 2007. Bez nich nebude akreditace pijata!
1. Ve všech kolonkách vyplnný akreditaní formulá (na každého o akreditaci žádajícího zvláš )
podepsaný vydavatelem, pípadn šéfredaktorem publikace.
2. Kopii oficiálního novináského prkazu (mezinárodní prkaz, Syndikát noviná R, Klub
sportovních noviná, Klub motoristických noviná, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (pi
akreditaci nutno pedložit originál novináského prkazu).
3. Kopii publikovaných lánk o Rally Vysoina (pípadn jiných motoristických podnik).
4. Informace o publikaci (frekvence, rozsah, regionální obh a tak dále).
5. Originál vydání publikace.
6. Potvrzený formulá „Ruení odpovdnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináe“ – viz
www.autoklub.cz
7. Fotografové doloží minimáln 10 publikovaných fotografií z automobilového sportu za období roku
2006, pípadn za letošní rok 2007.
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ROZHLAS, TELEVIZE, VIDEO A ELEKTRONICKÁ MÉDIA
Udlení akreditací rozhlas, televize, videostudia a jiná elektronická média (internet) jsou pln v kompetenci
poadatele Rally Vysoina 2007 a hlavního inovníka pro styk s tiskem. Souasn s pihláškou k akreditaci je nutno
zaslat rovnž následující dokumenty, které musí být nedílnou souástí žádosti o akreditaci na Rally Vysoina 2007.
Bez nich nebude akreditace pijata.
1. Ve všech kolonkách vyplnný akreditaní formulá (na každého o akreditaci žádajícího zvláš )
podepsaný vydavatelem, pípadn šéfredaktorem publikace (maximální poet osob ve štábu - pt).
2. Kopii oficiálního novináského prkazu (mezinárodní prkaz, Syndikát noviná R, Klub sportovních
noviná, Klub motoristických noviná, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (pi akreditaci nutno
pedložit originál novináského prkazu).
3. Struná charakteristika média, spolenosti (frekvence vysílání, innost, psobnost, rozsah a tak dále)
4. Potvrzený formulá „Ruení odpovdnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináe“ – viz
www.autoklub.cz
Akreditace na Rally Vysoina 2007 je limitována maximálním potem pti zástupc v televizním štábu (z
toho pouze ti pracovníci obdrží vestu s oznaením FOTO/TV), dvou zástupc rozhlasových stanic a rovnž dvou
zástupc internetových médií (z toho pouze jeden obdrží vestu s oznaením FOTO/TV)!
Pozor! Soukromá (komerní) videostudia po dohod s poadatelem umístí do svého záznamu loga
hlavních partner Rally Vysoina 2007 a po soutži dodají do jednoho msíce organizátorm zdarma 10 kus
videokazet nebo stejný poet DVD. Akreditace videostudií je limitována maximálním potem pti zástupc!
Každý akreditovaný úastník je povinen do 14 dní (u msíník do 30 dní) po skonení rally
prokázat publikaní innost odesláním výtisku píslušného média, v opaném pípad mu bude v roce 2008
odmítnuta akreditace bez ohledu na splnní ostatních akreditaních podmínek. Udlení a zamítnutí
akreditace je pouze v kompetenci poadatele rally (hlavního inovníka pro styk s tiskem) a je rovnž
limitované potem akreditovaných pracovník na velikost tiskového stediska a zajištní jejich bezpenosti
na trati soutže.
Fotografové a kameramani televizních a video štáb obdrží pi akreditaci proti záloze 500 K (slovy
ptsetkoruneských), speciální vesty s oznaením FOTO/TV. Pozor! Všichni akreditovaní
zástupci médií musí být starší 18 let (pi požádání nutno prokázat pi akreditaci). Poadatel bere na vdomí seznam
noviná a fotograf FAS AR – viz NS FAS AR 2006, kteí se nemusí pedem akreditovat a jejich akreditace
bude vyízena kladn.
Pihláška k akreditaci je k dispozici on-line na www.RallyVysocina.com
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Vozidla
Povolená vozidla
M R ve sprintrally:
x Skupina N:
tída 1: do 1400 cm3
tída 2: 1401 - 1600 cm3
tída 3: 1601 - 2000 cm3
tída 4: nad 2000 cm³ vetn S2000R
x Skupina A:
tída 5: do 1400 cm3
tída 6: 1401 - 1600 cm3 vetn S1600
tída 7: 1601 - 2000 cm3 (bez VK>1600 cm3)
tída D9: Diesel - vozy se dvma pohánnými koly a s peplovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý objem
nepesahuje 2000 cm3, v provedení podle platných pedpis FIA s možností maximálních
úprav povolených do skupiny A
Vozy homologované jako „Kit car“ s objemem 1400 až 1600 cm³ mohou být pijaty, pokud budou pln
odpovídat lánku 255.6.2 „Váhy“ Pílohy J.
x Skupina S
(vozy „Kit car“s objemem nad 1600 cm3, vozy A8 vetn WRC (podle pedpisu 2005) a dále vozy s prošlou
homologaci FIA (homologace platné od 1.1.1987) s možností maximálních úprav pro skupinu A a
s bezpenostními prvky, restriktory a hmotností podle souasn platných pedpis):
Tída 1: do 2000 cm3
Tída 2: nad 2000 cm3
PR v rally:
x Skupina SA – soudobé automobily
tída 1: do 1400 cm³
tída 2: nad 1400 do 1600 cm³
tída 3: nad 1600 do 2000 cm³
tída 4: nad 2000 cm³
x Skupina HA – historické automobily
tída 1: do 1000 cm³
tída 2: nad 1000 do 1300 cm³
tída 3: nad 1300 do 1600 cm³
tída 4: nad 1600 cm³
x Skupina V – upravené automobily
tída 1: do 1600 cm³
tída 2: nad 1600 cm³
tída 3: Škoda
tída 4: Diesel
x Zvláštní klasifikace
tída 1: do 2000 cm³
tída 2: nad 2000 cm³
Všechna soutžní vozidla musí odpovídat vyhlášce MD R 341/2002 Sb. s píslušnými výjimkami pro sportovní
vozidla
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Bezpenost pi sledování rally
- Pokud budete chtít sledovat nkterou z rychlostních zkoušek Rally Vysoina,
uvdomte si, že soutži pihlížíte na vlastní nebezpeí. Je tedy v zájmu Vaší
bezpenosti, abyste se ídili následujícími pokyny.
- Seznamte se s tipy pro diváky. Podite jim výbr RZ, pístupových cest i
parkovacích prostor.
- Nesnažte se pijet se svým vozem na rychlostní zkoušku nebo jejich úseky, které
poadatel nedoporuuje.
- Po dobu trvání soutže se na pístupových cestách vyhnte jízd proti smru
soutžních vozidel pijíždjících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou asto
úzké a jezdci mohou spchat.
- Parkujte se svými vozidly na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách,
urených píslušníky policie i poadateli.
- Nenite životní prostedí a neparkujte tam, kde byste pekáželi soutžícím
posádkám, servisním doprovodm a ostatním úastníkm silniního provozu.
- Poítejte s asovým limitem, po který je tra RZ uzavena ped startem i po
ukonení rychlostní zkoušky.
- Zaujmte své místo u trati RZ ped oekávaným prjezdem prvního jezdce. Tra
RZ je otevena až po projetí poadatelského vozidla.
- Zvlášt nebezpené úseky jsou oznaeny nápisem "Zakázaný prostor".
Nepokoušejte se na tato místa proniknout.
- Nestjte na "únikových cestách" a na vyznaených nebezpených místech.
- Vyvarujte se míst pod úrovní trat.
- Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavjte ped "hradbu"
strom. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.
- Uposlechnte pokyn poadatel, jestliže vás žádají, abyste opustili
nebezpené místo na trati RZ. Je to v zájmu vaší bezpenosti.
- V pípad jakékoliv nehody na RZ vykejte s eventuální pomocí na dispozice
poadatel.
- Udržujte od kraje vozovky dostatený odstup. Uvdomte si, že soutžní
vozidla jedou velkou rychlostí. - Nelze pedem vylouit ani chybu jezdce, ani
nepedvídatelnou technickou závadu vozidla.
- V prbhu rychlostní zkoušky nepebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.
- Neházejte na tra rychlostních zkoušek žádné pedmty, jimiž byste mohli
ohrozit bezpenost
projíždjících soutžních posádek. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník.
- Doprovázejí-li vás dti, mjte je neustále pod pelivým dohledem. Jste pln
odpovdni za jejich bezpenost.
- Nestjte tak, abyste zakrývali pípadné znaky, návstí, smrové znaky a ostatní
pomcky soutže.
- Nevote s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí zvíata zavete, aby se
nedostala na tra .
- Pamatujte na bezpodmínený zákaz divokého stanování a rozdlávání oh
podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejn jako zneis ování okolí a
poškozování lesních porost a zemdlských kultur. Totéž pravidlo platí pro zniení a
poškozování zábran na trati a technických pomcek poadatel.
- Diváci na trati Rally Vysoina by se mli chovat tak, aby nepoškozovali pírodní
prostedí a neohrozili dobré jméno motoristického sportu
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