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1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ
Jménem organiza ního týmu srde n vítám všechny ú astníky, jezdce, týmy, zástupce médií i
diváky, kte í se chystají zú astnit 35. Rallye eský Krumlov 2007, jedné z nejpopulárn jších
sout ží u nás.
35. Rallye eský Krumlov 2007 je t etím podnikem GLOBAL ASSISTANCE Mezinárodního
mistrovství eské republiky v rallye a jako pohár po adatele je vypsán pro vozy skupiny S a
historických automobil dle NS FAS A R na rok 2007.
35. Rallye eský Krumlov 2007 se uskute ní ve dnech 2. - 5. kv tna 2007. Pr b h a program
rallye vychází z úsp šných ro ník minulých let, ale pro jednotlivé posádky bude v letošním
roce ješt obtížn jší. Op t chceme navrátit ten správný význam slovu „rallye“, nepo ádáme
tedy žádné sprinterské etapy, ale náro né a dlouhé sekce s minimálním po tem zastávek
v servisním parkovišti. Sout žní posádky však mohou stejn jako v lo ském roce využít systém
Super rally a mohou tak získat d ležité body do kone ného s ítání bod celého šampionátu.
Centrem 35. Rallye eský Krumlov 2007 je m sto eský Krumlov, editelství bude umíst no
v budov Gymnázia a prostor startu a cíle na parkovišti Jelení zahrada v t sném sousedství
eskokrumlovského zámku. V krajské m st
eské Bud jovice bude z ízeno jediné centrální
servisní parkovišt , v letošním roce poprvé v areálu Výstavišt
eské Bud jovice.
T šíme se, že si užijete kouzelnou a bezpe nou 35. Rallye eský Krumlov 2007.
Brzy nashledanou
Stanislav Fošum
editel rallye

Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály.
Pouze pro informaci!
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2.

HISTORIE

2.1

HISTORIE SOUT ŽE

Rallye eský Krumlov má za sebou bohatou a úsp šnou historii, na kterou stále navazuje.
První ro ník se konal v roce 1971 jako amatérská orienta ní automobilová sout ž a od druhého
ro níku se postupn šplhala na nejvyšší p í ky. P es oblastní podnik a mistrovství ech se brzy
dostala mezi republikovou elitu. V letech 1982-1983 došlo ke krátkému p erušení, vzniklému
snižováním mistrovských sout ží a nesouhlasem po adatel se vzniklým stavem, od roku 1984
se tedy za ínalo znovu od nižší sout že. Kvalita tratí, po adatelského sboru i oblíbenost se brzy
projevila v op tovném za azení Rallye eský Krumlov do mistrovství republiky.
Po roce 1990 nové vedení navázalo na ty nejlepší tradice a Rallye eský Krumlov tak z stala
mezi nejvyšší elitou domácích automobilových rallye. V po áte ním p tiletém období se
generálním partnerem stala spole nost Motor Jikov eské Bud jovice, od roku 1996 spole nost
Import Volkswagen Group. Se zna kou Volkswagen byla rallye spojena v letech 1996 až 2001,
od roku 2002 p evzala generální partnerství divize SEAT, 33.ro ník v roce 2005 ukon il
desetileté partnerství Rallye eský Krumlov se spole ností Import Volkswagen Group s.r.o.,
Praha.
V roce 2002 oslavila SEAT Rallye eský Krumlov t icetileté jubileum. V sou asnosti je spolu
s Barum rallye Zlín a Rallye Šumava Klatovy t etí nejstarší sout ží v eské republice.
V tak bohaté historii se Rallye
eský Krumlov zú astnila ada nejlepších eských a
eskoslovenských jezdc a mnoho z nich se také zapsalo do galerie vít z . K nejúsp šn jším
pat í domácí Ji í Urban, který zvít zil v letech 1972 a 1976 s vozem Škoda 120S, dvakrát
zvít zili v poslední dob i Václav Pech s vozem Ford Focus WRC (2002 a 2003) a Roman
Kresta, který se p edstavil s vozy Škoda Octavia WRC (2000) a Subaru Impreza WRC (2004),
trojnásobným vít zem z let 1997 až 1999 je Milan Dolák s vozy zna ky Toyota a
nejúsp šn jšími v dlouhé historii jsou dva slavní eští jezdci Leo Pavlík a Ladislav K e ek, kte í
mají na svém kont po ty ech vít zstvích v Rallye eský Krumlov. Leo Pavlík zvít zil v letech
1978 až 1980 s legendárními vozy Škoda 130RS a Renault 5 Alpine a v roce 1989 se ty kolkou
Audi Quattro, Ladislav K e ek dominoval v roce 1981 na voze Škoda 130RS, v letech 1992 a
1993 s Fordem Sierra Cosworth a naposledy v roce 1996 s Fordem Escort Cosworth. Do anál
vít z se v letech 1994 a 1995 zapsali také Italové Deila a Bertone.
B hem uplynulých ro ník trasa rallye zavítala na r zná místa Jiho eského kraje, p esto se
vždy valná ást uskute nila na území okresu eský Krumlov a samoz ejm zajížd la do míst
ležících na okresech eské Bud jovice a Prachatice. Slavné rychlostní zkoušky minulosti
v okolí hory Kle nahradily nemén náro né úseky, z nichž n které, uve me nap íklad trasy u
P ídolí a Malont, jsou v r zných variantách v itinerá i od založení dlouhé historie. Populární
„Malontská“ rychlostní zkouška s délkou okolo 30 km je jednou z nejznám jších v celé eské
republice, nov jsou mezi startujícími oblíbeny i úseky „Tisovka“ i „Kohout“.
Od prvního ro níku z stává centrem rallye historické m sto eský Krumlov. Již n kolik let
startují nejmodern jší automobily z parkovišt v Jelení zahrad se siluetou rozlehlého hradu a
zámku eský Krumlov za zády.
Desítky tisíc divák se každoro n rády vrací do okolí eského Krumlova, aby sledovali podle
slov mnohých z nich nejhez í sout ž eského šampionátu.
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2.2

P EHLED VÍT Z

1971 – 2006

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Janouch
Urban - Mare ek
Kudlá ek - Dlouhý
Lank - Teichman
Janoušek - Burda
Urban - Mare ek
Saidl - Horecký
Pavlík - Gottfried
Pavlík - Motl
Pavlík - Motl
K e ek - Motl
Procházka - Kre man
Chlustina - Hrbek
Šefr - ervený
Fadrný - Havlík
Mrština - Kabátek
Pavlík - Jirátko
Endrych - Kounovský
Blahna - Schovánek
K e ek - Kre man
K e ek - Kre man
Deila - Scalvini
Bertone - Chiapponi
K e ek - Kre man
Dolák - Palivec
Dolák - Palivec
Dolák - Palivec
Kresta - Tománek
Triner - H lka
Pech - Uhel
Pech - Uhel
Kresta - Tománek
Vojt ch Š. - Ernst
Vojtech Š. - Palivec

2.3

SHRNUTÍ LO SKÉHO ROKU

Škoda 1100 MB
Škoda 120 S
Fiat 128 S
Fiat 125 P
VAZ 2103
Škoda 120 S
Škoda 120 S
Škoda 130 RS
Renault 5 Alpine
Renault 5 Alpine
Škoda 130 RS
Škoda 120 LS
Lada 2105
Škoda 130 LR
Lada VFTS
Škoda 130 L
Audi Quattro
Škoda 130 L
Opel Kadett GSi
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra Cosworth
Lancia Delta HF Integrale
Toyota Celica 4 WD Turbo
Ford Escort RS Cosworth
Toyota Celica GT-Four
Toyota Corolla WRC
Toyota Celica GT-Four
Škoda Octavia WRC
Škoda Octavia WRC
Ford Focus WRC
Ford Focus WRC
Subaru Impreza WRC
Peugeot 206 WRC
Peugeot 206 WRC

34. Rallye eský Krumlov 2006 / 25. – 27. 5. 2006
Trasa rallye:
trasa celkem 651 km, 12 rychlostních zkoušek o délce 199,40 km
98 % asfalt, 2 % šotolina
1.etapa
4 RZ
76,50 km
2.etapa
8 RZ 122,90 km
Odstartovalo:
Klasifikováno:

83 posádek
56 posádek
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2.3.1

VÝSLEDKY

Prvních 10 klasifikovaných
Sk
Celkový
/T
as
A/8 1:52:33.7

Ztráta na
Ztráta
ved.
p ed.
00:00:00.0 0:00:00.0

Mitsubishi Lancer EVO IX

N/4 1:57:20.9

0:04:47.2

0:04:47.2

Subaru Impreza Sti

N/4 1:58:34.6

0:06:00.9

0:01:13.7

St.
Posádka
V z
.
1 5 Vojt ch Št pán – Palivec Št pán Peugeot 206 WRC

2 1 Pech Václav - Uhel Petr
3 6 Mörtl Achim - Schwarz Siegfried
4 7 Trojan Karel - ihák Petr
5 8 Jandík Miroslav - Chrastecký R.
6 4 Arazim Václav - Gál Julius
7 3 Peták Josef - Benešová Alena
8 15 Votava Jan - Syná Franta
9 10 Triner Emil - Omelka Marek
10 12 Tlus ák Antonín -D dic Vlastimil

Mitsubishi Lancer EVOVII

N/4 1:59:34.8

0:07:01.1

0:01:00.2

Mitsubishi Lancer EVOVII

N/4 1:59:36.4

0:07:02.7

0:00:01.6

Mitsubishi Lancer EVO IX

N/4 1:59:56.1

0:07:22.4

0:00:19.7

Renault Clio S1600

A/6 2:01:16.4

0:08:42.7

0:01:20.3

Mitsubishi Lancer EVOVIII

N/4 2:02:02.1

0:09:28.4

0:00:45.7

Škoda Fabia Kit Car

A/6 2:03:29.0

0:10:55.3

0:01:26.9

Citroën Saxo Kit Car

A/6 2:04:06.5

0:11:32.8

0:00:37.5

Vít zství v RZ
RZ
RZ 1
RZ 2
RZ 3
RZ 4
RZ 5
RZ 6
RZ 7
RZ 8
RZ 9
RZ 10
RZ 11
RZ 12

Název RZ
Záto I
Sob nov I
Záto II
Sob nov II
Malonty I
P ídolí I
Malonty II
P ídolí II
ímov I
Kohout I
ímov II
Kohout II

Posádka
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št
Vojt ch Št

pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št
pán – Palivec Št

pán
pán
pán
pán
pán
pán
pán
pán
pán
pán
pán
pán

as
13:19.5
08:56.0
14:11.3
09:23.3
15:28.1
05:29.9
15:16.4
05:28.0
03:13.6
09:00.0
03:23.8
09:23.8

Vít zové skupin a t íd
Skupina/t ída
T ída A8
Produk ní vozy N/4
Skupina N
Skupina A
T ída N/1
T ída N/2
T ída N/3
T ída A/5
T ída A/6
T ída A/7
T ída A/7 VK
Skupina S
HA

St. .
5
1
43
3
73
44
53
39
3
47
28
10
201

Posádka
Vojt ch Št pán - Palivec Št pán
Pech Václav - Uhel Petr

Tarabus Jaromír - Trunkát Daniel

V z
Peugeot 206 WRC
Mitsubishi Lancer EVO IX
Honda Civic VTi

Peták Josef - Benešová Alena

Renault Clio S1600

P ibyl Pavel - Šeba Miloš
Trojan Ji í - Trojanová Eva
Smékal Egon - Chvojková Zuzana
Brynda Petr - Pašek Pavel

Škoda Felicia
VW Polo 1.6 GTi
Honda Civic Type R
Škoda Felicia

Peták Josef - Benešová Alena

Renault Clio S1600

Skoupil Ji í - Vajík Karel
Berger Vladimír - Gross Petr
Triner Emil - Omelka Marek
Tenkl Lubomír - Šubrt Pavel

Nissan Almera GTi
Škoda Octavia
Škoda Fabia Kit Car
Opel Kadett Coupe
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3.

ORGANIZACE

3.1

STÁLÝ SEKRETARIÁT
ÚAMK Rallye eský Krumlov,
P.O. Box 106, 381 01 eský Krumlov
Tel.: (+420) 380 729 155, FAX: (+420) 380 729 155, mobil: (+420) 777 341 517
E-mail: rallye.krumlov@centrum.cz
http://www.rallyekrumlov.cz

3.2

EDITELSTVÍ A TISKOVÉ CENTRUM B HEM RALLYE
Gymnázium eský Krumlov
Chvalšinská 112, 381 01 eský Krumlov
Tel./Fax:

pozd ji

editelství a tiskové st edisko je umíst no ve 2.pat e budovy Gymnázia v eském
Krumlov , okraj m sta eský Krumlov, sm r erná v Pošumaví, Prachatice.
3.3

HLAVNÍ INOVNÍCI
editel rallye
Tajemník rallye
Zástupce editele
Zástupce editele
Zástupce editele - vedoucí trati
Zástupce editele - hlavní po adatel
Zástupce editele - bezpe nost
inovník pro styk s tiskem
inovník pro styk se sout žícími
Hlavní léka
Ekonom
Webmaster

4.

PROGRAM RALLYE (15.2.2007)

rallye.krumlov@centrum.cz
Stanislav Fošum
Ji í Venuš
jiri.venus@rallyekrumlov.cz
Luboš Šalát
lubos.salat@rallyekrumlov.cz
Karel Mach
karel.mach@rallyekrumlov.cz
Jind ich Kunc
jindrich.kunc@centrum.cz
Jan Bláha
blaha.j@centrum.cz
Tomáš Musil
frantisek.fosum@rallyekrumlov.cz
František Fošum
Dana Píchová
MUDr.Lumír Mra ek
V ra Nedv dická
Dalibor Benych
dalin@centrum.cz

4.1
PROGRAM P ED TÝDNEM RALLYE
tvrtek 1.3.
- zahájení p íjmu p ihlášek
- vydání zvláštních ustanovení
Úterý 17.4.
- uzáv rka p ihlášek I (16:00 hod.) – s uve ejn ním ve startovní listin programu
Ned le 22.4.
- uzáv rka p ihlášek II (18:00 hod.) – bez uve ejn ní ve startovní listin programu
Ned le 22.4.
- uzáv rka akreditace médií
Pond lí 23.4.
- zve ejn ní itinerá e, mapy
- zve ejn ní p ihlášek p ijatých po adatelem
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4.2

PROGRAM TÝDNE RALLYE

Úterý 1.5.
18:00-21:00

prezentace posádek a výdej itinerá e

editelství

St eda 2.5.
07:00-11:00
08:00

prezentace posádek a výdej itinerá e
za átek seznamovacích jízd

editelství

tvrtek 3.5.
14:30-17:30
17:00-18:00
17:30-21:30
18:00-22:00
20:00-21:00

testovací RZ
kontrola a zna ení mechanických ástí
administrativní p ejímka
technické p ejímky
p edstavení vybraných posádek a vozidel

Pátek 4.5.
11:00
12:00
14:00
16:00

konec seznamovacích jízd
první zasedání sportovních komisa
tisková konference p ed startem rallye
start 1.etapy

Sobota 5.5.
06:00
07:00
17:20
21:00-22:00

Technická kontrola
a odevzdání vozidel do UP v rámci Super rally
start 2.etapy
cíl rallye
rozdílení cen

5.

P IHLÁŠKY

5.1

DATUM ZAHÁJENÍ P
Zahájení p íjmu:
Ukon ení p íjmu I:
Ukon ení p íjmu II:

Mojné
STK KOMAT Dolní T ebonín
STK KOMAT Dolní T ebonín
STK KOMAT Dolní T ebonín
Pivovar Eggenberg .Krumlov

editelství
editelství
eský Krumlov, Jelení zahrada

eské Bud jovice, Výstavišt
eské Bud jovice, Výstavišt
eský Krumlov, Jelení zahrada
eský Krumlov, Jelení zahrada

ÍJMU A UZÁV RKA
1.3.2007 – 08:00 hod.
17.4.2007 – 16:00 hod.
22.4.2007 – 18.00 hod. (bez uve ejn

ní ve startovní listin programu)

5.2

POSTUP P I P IHLÁŠENÍ
Podrobnosti o spolujezdci mohou být dopln ny dodate n
až do zahájení
administrativní p ejímky.
P ihlášky zasílané elektronickou poštou mají platnost originálu. Podpisy musí být
dopln ny nejpozd ji p i vydání itinerá .

5.3

PO ET P IJATÝCH A VYPSANÉ SKUPINY A T ÍDY
5.3.1
Maximální po et p ijatých posádek: 110
5.3.2
Skupina N:

Skupina A :

Povolená vozidla pro MM R
t ída 1: do 1400 cm3
t ída 2: 1401-1600 cm3
t ída 3: 1601-2000 cm3
t ída 4 nad 2000 cm3 v etn S 2000 R
t ída 5: do 1400 cm3
t ída 6: 1401-1600 cm3 v etn S-1600
t ída 7: 1601-2000 cm3 v etn voz Diesel, bez VK>1600 cm3
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• Vozy homologované jako „Kit car“ s objemem 1400 až 1600 cm3 mohou být p ijaty,
pokud budou pln odpovídat lánku 255.6.2 „Váhy“ P ílohy J.
• Vozy se dv ma pohán nými koly a s p epl ovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý
objem nep esahuje 2000 cm3, jsou povoleny ve skup. A a ve skup. N
• Vozy homologované jako R1, R2 a R3 mohou být p ijaty ve skupin A.
5.3.3
Povolená vozidla pro Pohár po adatele (Super série):
Skupina S:
vozy „Kit car“s objemem nad 1600 cm3, vozy A8 v etn WRC (podle
p edpisu 2005) a dále vozy s prošlou homologaci FIA (homologace platné od 1.1.1987)
s možností maximálních úprav pro skupinu A a s bezpe nostními prvky, restriktory a
hmotností podle sou asn platných p edpis , vozy s národní homologací.
Historické automobily: kategorie I.-III. s platným HTP
5.4

P IHLAŠOVACÍ VKLAD V ETN POJIŠT NÍ
Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou po adatelem: 12 500 K
Vklad bez této reklamy: 24 500 K
Vklad pro kat. HA s volitelnou reklamou nabídnutou po adatelem: 6 500 K
Vklad pro kat. HA bez této reklamy: 12 500 K

5.5

PLATBA
Poštovní poukázkou na adresu nebo bankovním p evodem na ú et íslo 0580283309
/ 0800 vedený u eské spo itelny, pobo ka eské Bud jovice, pracovišt
eský
Krumlov.
Variabilním symbolem bude íslo licence jezdce.

5.6

VSTUPNÍ BALÍ EK
Administrativní:

Ozna ení vozidel:

Visa ky:

Zvláštní ustanovení
Itinerá (sada)
Oficiální rallye program
Servisní itinerá
Sada ísel
Tabulka rallye
Servis
Doprovod
Jezdec
Servis
Doprovod

1 vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
2
4
2

Zvláštní ozna ení dalšího vozidla Doprovod s právem vjet do servisního parkovišt je
možno zakoupit za 5 000 K / 1 ozna ení.
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6.
6.1

ASOVÝ HARMONOGRAM
PÁTEK 4.5.2007

Místo

6.2

1.vozidlo

START RALLY

ESKÝ KRUMLOV, Jelení zahrada

16:00

CÍL 1. ETAPY

ESKÉ BUD JOVICE, Výstavišt

23:10

PARC FERMÉ

ESKÉ BUD JOVICE, Výstavišt

SOBOTA 5.5.2007
Místo

1.vozidlo

START 2.ETAPY

ESKÉ BUD JOVICE, Výstavišt

7:00

CÍL RALLY

ESKÝ KRUMLOV, Jelení zahrada

17:20

PARC FERMÉ

ESKÝ KRUMLOV, Jelení zahrada
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7.

SERVIS

7.1

B hem 35. Rallye eský Krumlov 2007 je servisní stanovišt umíst no v eských
Bud jovicích, Výstavišt
eské Bud jovice.
P i rallye má povoleno vjet do servisního parkovišt pouze jedno servisní vozidlo s
ozna ením „SERVIS A“. Do servisního parkovišt
eské Bud jovice je povolen vjezd
jednoho vozidla „DOPROVOD“.
as vjezdu servisních vozidel:
pátek 4.5.2007 od 7.00 hodin
Ozna ení vozidel SERVIS a DOPROVOD budou vydávána p i prezentaci posádek
Poplatek za rozší ení servisního místa a vjezd dalšího vozidla DOPROVOD do
servisního parkovišt
eské Bud jovice - 5 000 K / 1 ozna ení

7.2
7.3
7.4
7.5
7.5

NÁVRH PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ
bude zve ejn n pozd ji
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8.

SEZNAMOVACÍ JÍZDY

8.1

PROGRAM

Datum

St eda 2.5.2007

tvrtek 3.5.2007
Pátek 4.5.2007

RZ

RZ 8 / 12
RZ 3 / 7
RZ 10 / 14
RZ 1 / 5
RZ 2 / 6
RZ 9 / 13
Testovací RZ / Shakedown
RZ 4 / 11

as

08:00 – 14:00
14:00 – 19:00
14:00 – 19:00
07:00 – 16:00
07:00 – 16:00
07:00 – 16:00
13:00 – 14:00
8:00 – 11:00

8.2
Seznamovací jízdy
Po adatelé, kte í se rozhodnou za adit do zvláštních ustanovení rally text o seznamovacích
jízdách, musí umožnit použití seznamovacích vozidel odpovídajících následujícímu lánku 14.3.
14.3 Seznamovací vozidla
14.3.1 sériové vozidlo
14.3.2 vozidlo jednobarevné, bez reklam, nálepek apod.
14.3.3 motor sériový (odpovídající p edpis m skupiny N)
14.3.4 p evodovka sériová (odpovídající p edpis m skupiny N)
14.3.5 výfuk sériový, jehož hladina hluku nep ekra uje zákonný limit platný v zemi po adatele
14.3.6 zav šení musí odpovídat p edpis m skupiny N
14.3.7 spodní ochranné kryty jsou povoleny (v souladu s p edpisy skupiny N)
14.3.8 montáž ocelového bezpe nostního oblouku podle P ílohy „J“, l. 253.8.1 až 8.4 je
povolena
14.3.9 bezpe nostní pásy v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povoleny
14.3.10 anatomická sedadla v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povolena 14.3.11 dv
p ídavná sv tla homologovaná pro silni ní provoz jsou povolena
14.3.12 libovolná kola odpovídající P íloze „J“ pro skupinu N mohou být opat ena: 14.3.13
sériovými pneumatikami pro asfalt homologovanými pro silni ní provoz 14.3.14 libovolnými
pneumatikami pro šotolinu (p i mistrovství R a P R: sériovými pneumatikami M+S pro šotolinu
homologovanými pro silni ní provoz)
14.3.15 posádka m že používat „lehký“ interkomunika ní systém (bez p ileb).
14.4 Pro seznamovací jízdy p i mistrovství R a P R platí tato další ustanovení:
14.4.1 Seznamovací jízdy p ed rally nebo sprintrally musí být provád ny jen podle pokyn
uvedených ve zvláštních nebo provád cích ustanoveních a posádky jsou rovn ž povinny
dodržet všechny p edpisy NS a SPR FAS, které se seznamovacích jízd týkají. P i
seznamovacích jízdách musí být všechna místa radiobod na RZ viditeln ozna ena
standardním symbolem radiobodu, jeho velikost však m že být menší.
14.4.2 Jakákoliv p ítomnost jezdce a/nebo jeho spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v
dob od vydání zvláštních ustanovení rally (sprintrally) je považována za seznamovací jízdu.
Toto omezení se týká všech jezdc a spolujezdc , kte í se cht jí zú astnit rally nebo sprintrally,
a to bez ohledu na skute nost, zda již podali p ihlášku nebo obdrželi zvláštní ustanovení. Každý
jezdec nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakéhokoliv d vodu nacházet na území
využívaném pro ur itou rally nebo sprintrally (s výjimkou jezdc a spolujezdc , kte í zde žijí
nebo trvale pracují), musí o tom p edem informovat editele rally a dodržet podmínky, které mu
individuáln stanoví. 14.4.3 P i seznamovacích jízdách nesmí žádná posádka p ekro it t i
povolené pr jezdy stejnou rychlostní zkouškou. Po et povolených pr jezd m že být snížen jen
ve zvláš od vodn ných p ípadech uznaných rally komisí. asový harmonogram
seznamovacích jízd po adatel zvolí podle místních podmínek a musí jej spolu se systémem
kontroly uvést ve zvláštních nebo provád cích ustanoveních. Kontrolu na startu a v cíli,
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p ípadn i uvnit rychlostní zkoušky, provedou inovníci jmenovaní editelem rally. Jejich
stanovišt budou ozna ena standardními panely pro start a STOP s erveným podkladem
znaku. Posádky seznamovacích vozidel jsou povinny u t chto panel zastavit a ídit se pokyny
vedoucího kontroly.
14.4.4 P ed zahájením seznamovacích jízd je každá posádka povinna oznámit po adateli
registra ní zna ku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provád t. Na toto vozidlo
po adatel vydá identifika ní ozna ení se startovním íslem posádky. Ozna ení musí být p i
všech seznamovacích jízdách nalepeno zevnit v pravém horním rohu p edního skla
seznamovacího vozidla. Toto ozna ení musí být po skon ení doby ur ené pro seznamovací
jízdy z vozidla odstran no. P ípadnou zm nu ohlášeného vozidla musí posádka p edem
oznámit po adateli.
14.4.5 P i seznamovacích jízdách musí být pln respektovány dopravní p edpisy pro jízdu na
ve ejných komunikacích i požadavky na bezpe nost a práva ostatních uživatel komunikací.
Jízda v protism ru RZ je zakázána až na výjimky, které jsou uvedeny ve zvláštních
ustanoveních. Po adatel má právo stanovit posádkám maximální povolenou rychlost na RZ p i
seznamovacích jízdách. Seznamovací vozidla musí být pojišt na tak, jak to vyžaduje zákon a
po adatel nenese v tomto p ípad žádnou odpov dnost.
14.4.6 Po adatel je povinen provád t namátkové kontroly dodržování p edpis pro
seznamovací jízdy. inovníky pov ené kontrolou seznamovacích jízd editel jmenuje jako
rozhod í faktu.
14.4.7 Od zahájení seznamovacích jízd musí být sout žícím k dispozici inovník editelství,
jehož povinností je p ijímat v ur ené dob a na ur eném míst p ipomínky posádek k
rychlostním zkouškám a k uspo ádání trati, které p edá k vy ešení editeli rally. O všech
závažných p ipomínkách a provedených opat eních informuje editel sportovní komisa e p i
prvním zasedání.
14.5 Sankce za porušení p edpis
Nedodržování pravidel pro seznamovací jízdy je považováno za velmi závažný p estupek, který
je projevem ignorace v i ád m, narušuje vztah ve ejnosti k po adatel m rally a ohrožuje samu
podstatu tohoto sportu. Navíc, poskytuje posádkám výhodu v p íprav a tím i neoprávn nou
možnost dosáhnout lepšího výsledku. Za porušení p edpis o seznamovacích jízdách proto
musí být uplat ovány tvrdé a nekompromisní sankce v etn asových penalizací.
14.5.1 Všem posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy p ed uzáv rkou p ihlášek,
organiza ní výbor odmítne p ihlášku. Všem posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy
mimo oficiální dobu seznamovacích jízd po uzáv rce p ihlášek, editel rally odmítne start a
nebude jim vrácen vklad.
14.5.2 Formální a mén závažné porušení p edpis pro seznamovací jízdy nebo p ekro ení
povolené rychlosti zjišt né rozhod ím faktu bude potrestáno pen žitou pokutou podle
rozhodnutí editele.
14.5.3 P ekro ení maximální povolené rychlosti a dopravní p estupky, které zjistí policie, budou
ešeny standardním zp sobem. Pokud policie b žné sankce neuplatní a o p ekro ení rychlosti
(nebo jiném p estupku) písemn informuje po adatele p ed zasedáním SSK, bude posádka
oznámena sportovním komisa m.
14.5.4 Závažná porušení pravidel pro seznamovací jízdy oznámí editel sportovním komisa m,
kte í rozhodnou o asové penalizaci nebo o odmítnutí startu.
14.5.5 Všechna rozhodnutí editele o pokutách podle l. 14.5.2 a oznámení o zjišt ných
p estupcích podle l. 14.5.3 a 14.5.4 budou vyv šena na oficiální výv sce. Rozhodnutí
sportovních komisa o sankcích musí být zve ejn no na oficiální výv sce nejpozd ji v
okamžiku vyv šení seznamu p evzatých posádek, jinak pozbývá platnosti.
14.5.6 P i všech závažných porušeních pravidel pro seznamovací jízdy, zejména v
opakovaných p ípadech, mohou sportovní komisa i podat návrh na další sankce ze strany
disciplinární komise.
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9.

TESTOVACÍ RZ

9.1

PODMÍNKY Ú ASTI
testovací zkouška je ur ena pro sout žící, jejichž p ihláška byla p ijata
- bude se konat se stejným bezpe nostním zajišt ním jako každá jiná RZ
- ú ast posádek není povinná a nebude vybírán žádný poplatek (krom pojišt ní)
- registrace posádek bude provedena p i p edání itinerá e
- každá osoba, která je výjime n ve vozidle a není mezi p ijatými k rally musí mít
písemné povolení od editele a musí spolu se sout žícím podepsat prohlášení o
zprošt ní zodpov dnosti po adatele
- pro použití neho lavého oble ení platí stejná pravidla jako na RZ p i rally
- na vozidle musí být nalepena startovní ísla i reklamy dodané po adatelem
Pojišt ní
ástka za p ipojišt ní odpov dnosti pro testovací zkoušku bude vybírána p i p evzetí
itinerá .
MÍSTO:
Mojné
ASOVÝ ROZVRH:
3.5.2007
14.30 -17.30 hod.

9.2
9.3
9.4

10. POJIŠT NÍ

10.1
Pojišt ní posádek a sout žících
ástka za p ipojišt ní odpov dnosti pro jízdu na uzav ených tratích uzav ená prost ednictvím
pojiš ovny Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft je sou ástí p ihlašovacího
vkladu.
Každý jezdec a spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojišt ní.
Zahrani ní posádky musí na administrativní p ejímce p edložit mezinárodní zelenou kartu státu
p vodu pro eskou republiku, bez níž nem že být vozidlo p evzato.
l. VI. STANDARDNÍCH PROPOZIC RALLY FAS A R 2007 - POJIŠT NÍ

6.1 Ve zvláštních ustanoveních rally musí být p esn uvedeny podrobnosti o pojistném krytí,
které uzav el po adatel i o t ch, které se týkají ru ení posádek (popis rizik a krytých ástek).
Pojišt ní nabývá ú innosti okamžikem startu a kon í v cíli rally nebo v okamžiku odstoupení i
vylou ení ze sout že. Pro pojišt ní p i podnicích v R platí ustanovení NS .
6.1.1 P i rally po ádané v R musí být ve zvláštních ustanoveních uvedena pojiš ovna a íslo
pojistné smlouvy o pojišt ní odpov dnosti za hmotnou škodu. Po adatelé, na které se
nevztahuje pojistka A R, doloží p i zaslání zvláštních ustanovení ke schválení na FAS A R
kopii pojistné smlouvy v rozsahu l. 2.5.2. kap. A. Obecná ást NS 2007. V p ípad po ádání
shakedownu musí po adatel doložit smlouvu o p ipojišt ní.
6.1.2 Všichni jezdci i spolujezdci se na vyžádání po adatele p i administrativní p ejímce prokáží
dokladem o svém osobním úrazovém pojišt ní ( íslo pojistky, adresa pojiš ovny, pojistná ástka
a m na).
6.2 Pojistné obsažené v p ihlašovacím vkladu musí sout žícím poskytnout krytí civilní
odpov dnosti v i t etím osobám.
6.2.1 Zahrani ní posádky musí na administrativní p ejímce p edložit mezinárodní zelenou kartu
státu p vodu pro eskou republiku, bez níž nem že být vozidlo p evzato.
6.2.2 Posádka je povinna nejpozd ji do ukon ení rally oznámit po adateli škodu zp sobenou
jejím vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená p edvolání sout žícího i
p íslušné posádky k disciplinární komisi.
6.3 Servisní (a doprovodná) vozidla, i když jsou ozna ena zvláštními tabulkami, které jim vydal
po adatel, nemohou být v žádném p ípad považována za oficiální ú astníky rally. Nejsou kryta
pojistkou (po adatele) a jedou vždy na vlastní odpov dnost.
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11.

MÉDIA

11.1
AKREDITA NÍ PRAVIDLA
Bez ohledu na typ akreditace je povinen každý akreditovaný žurnalista postupovat dle pravidel
stanovených po adatelem 35. Rallye eský Krumlov 2007
P e t te si prosím následující akredita ní pravidla a k p ijetí Vaší akreditace pošlete, prosím,
spolu s akredita ním formulá em požadované dokumenty, které jsou nedílnou sou ástí žádosti
o akreditaci (toto neplatí pro noviná e s permanentní akreditací FAS A R - viz. NS FAS
A R 2007)
OBECNÁ USTANOVENÍ :
- o akreditaci se žádá p edem, ud lení akreditace je výhradn záležitostí po adatele
podniku. Každé p ípadné odmítnutí žádosti, které je výhradním právem organizátor
rallye, bude zd vodn no;
- každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let;
- každý žadatel o akreditaci sou asn s obdržením akreditace p edá podepsané (ú edn
ov ený podpis) „Ru ení odpov dnosti a práva a povinnosti akreditovaného noviná e“;
- fotografickou vestu, která oprav uje k volnému vstupu do všech prostor na trati, obdrží
pouze 1 fotograf za každou redakci eventuáln 2 kameramani za jeden televizní štáb.
Vesty musí být nošeny viditeln ;
- žádost o akreditaci mohou podávat pouze noviná i i fotografové, nikoliv ostatní
zam stnanci organizace (editor, grafik apod.);
- žadatel o akreditaci p i jejím vyzvednutí p edloží potvrzení akreditace a platný
noviná ský pr kaz;
- materiály získané v rámci akreditace lze využívat pouze k noviná ským (televizním)
ú el m. Komer ní využití je nutno ešit smlouvou s po adatelem;
- pokud po adatel stanoví extrémn nebezpe ná místa na trati, kde bude zakázán i
p ístup ádn ozna eným fotograf m, musí vedoucí tiskového st ediska p i akreditaci o
tomto rozhodnutí p íslušné fotografy (televizní štáby) informovat. O takovýchto
omezeních bude informován i vedoucí p íslušné sekce (rychlostní zkoušky apod.)
eventuáln p ímo daný tra ový komisa ;
- k odebrání akreditace povede závažné porušení stanovených pravidel (p j ování
noviná ského pr kazu, ohrožení bezpe nosti, zneužívání noviná ské práce ke
komer ním ú el m atd.). Takovouto skute nost oznámí po adatel sportovní autorit ,
která má právo vyvodit d sledky;
- žurnalisti bez pr kazu Syndikátu noviná , Klubu motoristických noviná nebo Klubu
sportovních noviná jsou považováni za komer ní media. Po adatel bude p i jejich
akreditaci postupovat na komer ní bázi podle typu akreditace C.

A. VE EJNÁ TISKOVÁ MÉDIA (noviny, asopisy), TISKOVÉ AGENTURY,
ZPRAVODAJSKÉ WWW SERVERY

Žadatel zašle
kompletn a pravdiv vypln ný originál akredita ního formulá e zve ejn ný na
www.rallyekrumlov.cz potvrzený šéfredaktorem nebo vydavatelem. V p íloze všechny
další dokumenty požadované ve formulá i
- potvrzený formulá „Ru ení odpov dnosti a práva i povinnosti akreditovaného noviná e“
rovn ž zve ejn ný na www.rallyekrumlov.cz
Akreditace je limitována maximem dvou zástupc na vydavatelství, organizaci i redakci, z toho
maximáln 1 fotograf
-

UPOZORN NÍ PRO FOTOGRAFY :
Vydavatelé všech publikací (provozovatelé elektronického media) ur ují akreditaci a musí
stanovit, který fotograf/fotografové jsou pro akreditaci na 35. Rallye eský Krumlov 2007 ur eni.
Za zap j ení fotovesty bude požadována vratná záloha 500 K .
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B. VE EJNÁ RÁDIA A TELEVIZE

Žadatel zašle
kompletn a pravdiv vypln ný originál akredita ního formulá e zve ejn ný na
www.rallyekrumlov.cz potvrzený šéfredaktorem nebo vydavatelem. V p íloze všechny
další dokumenty požadované ve formulá i
- potvrzený formulá „Ru ení odpov dnosti a práva i povinnosti akreditovaného noviná e“
rovn ž zve ejn ný na www.rallyekrumlov.cz
jména a funkce dalších žadatel o akreditaci (kameramani, technici),
- informace o médiu (rozsah p sobnosti, pokrytí území, signálem, využití materiálu
z rallye apod.
- potvrzený formulá „Ru ení odpov dnosti a práva i povinnosti akreditovaného noviná e“
Akreditace je limitována maximem dvou zástupc na rozhlasovou redakci, jeden televizní štáb
m že získat maximáln 2 vesty pro kameramany.
-

UPOZORN NÍ PRO KAMERAMANY
Provozovatel (redakce) ur uje akreditaci a musí stanovit, který kameraman/kameramani jsou
pro akreditaci na 35. Rallye eský Krumlov 2007 ur eni.
Za zap j ení fotovesty bude požadována vratná záloha 500 K .

C. KOMER NÍ MÉDIA (video, foto, www)

Akreditace médií (video, foto, www), která po ízený obrazový materiál poskytují
ve ejnosti na komer ní bázi, bude zpoplatn na ástkou 5000 K . Ud lení akreditace je
výhradn záležitostí po adatele.
Za zap j ení fotovesty bude požadována vratná záloha 500 K .

UZAV RKA TERMÍNU AKREDITACE

Žádost s požadovanými dokumenty prosíme zaslat nejpozd ji do 22.4.2007 na níže
uvedenou adresu.

POTVRZENÍ P IJETÍ AKREDITACE

P ijetí akreditace bude potvrzeno nejpozd ji do 26.4.2007 na žádosti o akreditaci
uvedený e-mail nebo fax. Bez p edložení tohoto potvrzení v tiskovém st edisku nebude
akreditace nikomu vydána.

ADRESA TISKOVÉHO ST EDISKA:
AMK RALLYE eský Krumlov, Tiskové st edisko, P.O. BOX 106, 381 01
Tel. + fax:
(+420) 380 729 155
e-mail (tiskové st edisko):
frantisek.fosum@rallyekrumlov.cz
e-mail (informace):
rallye.krumlov@centrum.cz

eský Krumlov

© 2007 AMK RALLYE eský Krumlov

11.2

RU ENÍ ODPOV DNOSTI A PRÁVA A POVINNOSTI AKREDITOVANÉHO
NOVINÁ E
Tento formulá je p iložen a je k dispozici na stálém sekretariátu rallye a webových
stránkách, sekce Média.

11.3

AKREDITA NÍ FORMULÁ
Tento formulá je k dispozici na stálém sekretariátu rallye a webových stránkách, sekce
Média.
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12.

DIVÁCI

13.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

13.1

HOSTITELSKÉ M STO

Podrobnosti bude obsahovat RALLYE PR VODCE 2

ESKÝ KRUMLOV je okresním m stem stejnojmenného okresu Jiho eského kraje,
leží 175 km jižn od hlavního m sta Prahy a 25 km od krajského m sta eské
Bud jovice. eský Krumlov má kolem 15 000 obyvatel.
M sto eský Krumlov se malebn rozkládá v meandrech eky Vltavy. Kdysi sídlo
šlechtických rod Rožmberk , Eggenberk i Schwarzenberk dnes láká rok co rok
kolem jednoho miliónu návšt vník , kterým nabízí více jak 400 kulturních po ad ro n .
Význam eského Krumlova jako mimo ádn významné kulturní památky byl v roce
1992 zd razn n tím, že sv tová organizace UNESCO jej p ijala mezi památky
sv tového významu. Unikátní urbanistický celek zahrnuje centrum m sta s hradem a
zámkem a zahrnuje více než 300 historických objekt . Monumentální komplex hradu a
zámku eský Krumlov je jedním z nejrozsáhlejších ve st ední Evrop . Je situován na
protáhlém skalním ostrohu, který obtéká z jihu eka Vltava a ze severu potok Pole nice.
Areál zámku zahrnuje ty icet budov a stavení soust ed ných kolem p ti zámeckých
nádvo í a sedm hektar zámecké zahrady. Nejstarší zmínka o hradu je z doby mezi léty
1240-1242.
M sto eský Krumlov je každoro n hostitelem uznávaných hudebních festival ,
mezinárodních kongres a seminá , návšt vníci si mohou krom památek prohlédnout
nap íklad v hlasné Egon Schiele Art Centrum. Zámecká zahrada každoro n hostí
desetitisíce spokojených divák divadelního léta na dnes tolik diskutovaném p írodním
otá ivém hledišti.
M sto je uloženo v kotlin obehnané na severu masívem Blanského lesa a na jihu a
západ zvln ným p edh ím Šumavy. eský Krumlov s kostelem svatého Víta spolu
s komplexem hradu a zámku tvo í jedine nou dominantu celého okolí.
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13.2

UBYTOVÁNÍ / REZERVACE
Sout žící, jezdci a týmy, zástupci médií atd. si musí rezervovat ubytování individuáln .
Databáze ubytovacích za ízení Jiho eského kraje:
http://www.jiznicechy.cz/apps/cz/ubytovani.xsp
Seznam ubytovacích za ízení ve m st
eský Krumlov:
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/rpphv/i_sezuby.htm

13.3

DOPRAVNÍ P EDPISY
používání bezpe nostních pás je povinné v obci stejn jako mimo obec
je zakázáno ídit pod vlivem alkoholu
po celý rok musí mít vozidlo za jízdy rozsvíceno p edepsané osv tlení
povinné používání d tské autoseda ky pro d ti do 12 let a 150 cm
Rychlostní limity:
> 3,5 t

< 3,5 t
v obci
mimo obec
dálnice

50 km/h
90 km/h
130 km/h

50 km/h
90 km/h
130 km/h

50 km/h
90 km/h
130 km/h

50 km/h
80 km/h
80 km/h

Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic:Dálni ní kupóny, cena v K
Platnost
< 3,5 t
3,5 t < > 12 t
> 12 t
Rok
900
7 000
Elektronický mýtní systém
2 m síce
300
1 750
Elektronický mýtní systém
7 dní
200
650
Elektronický mýtní systém
Den
Elektronický mýtní systém
Nejvyšší povolená hladina alkoholu v krvi idi e: 0,0 g/1000 cm3
Vozidla registrovaná mimo území eské republiky musí mít tzv. Zelenou kartu pojišt ní
odpov dnosti za škody zp sobené provozem vozidla.
13.4

D LEŽITÁ TELEFONNÍ ÍSLA
112

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ÍSLO TÍS OVÉHO VOLÁNÍ

150

HASI I

155

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158

POLICIE R

156

m stská policie

NEMOCNICE
eský Krumlov

eské Bud jovice

spojovatelka
léka ská služba první pomoci
spojovatelka

ODTAHOVÁ SLUŽBA asisten ní služba

RALLYE PR VODCE 1
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13.5

VÝCHOD SLUNCE / ZÁPAD SLUNCE
2.kv tna
4.kv tna
5.kv tna

13.6

5:31 / 20:17
5:28 / 20:20
5:26 / 20:22

za átek seznamovacích jízd
1.etapa
2.etapa

TELEFON
Mezinárodní p edvolba pro p íchozí volání do eské republiky je
Informace o telefonních íslech ú astník v eské republice

+420
1180

Mobilní telefon: +420 xxx xxx xxx
Mezinárodní p edvolba pro odchozí hovory je 00
13.7

ELEKRICKÁ ENERGIE
Nap tí 220 V (Volt)
Zásuvky a zástr ky shodné s kontinentálními státy Evropské unie

13.8

BANKY
eský Krumlov:
eská spo itelna, nám stí Svornosti 5/6, eský Krumlov, Tel. 380 703 111
SOB, Špi ák 136, eský Krumlov, Tel. 380 700 011
GE Money Bank, Latrán 149, eský Krumlov, Tel. 380 725 600
Komer ní banka, Kaplická 439, eský Krumlov
Oberbank AG, Panská 22, eský Krumlov, Tel. +420 380 712 222
Raiffeisenbank, nám stí Svornosti 15, eský Krumlov, Tel. 380 712 705
Kaplice:
eská spo itelna, Nám stí 205, Kaplice, Tel. 380 309 711
GE Money Bank, Linecká 349, Kaplice, Tel. 380309900
Komer ní banka, Nám stí 215, Kaplice, Tel. 380 311 056
Volksbank CZ, Linecká 218, Kaplice, Tel. 380 309 011
eské Bud jovice:
BAWAG BANK, nám. P emysla Otakara II. 14/10, eské Bud jovice, Tel. 387 008 711
eská spo itelna, U erné v že 1, eské Bud jovice, Tel. 387 717 400
SOB, Lannova t . 11/3, eské Bud jovice, Tel. 387 728 111
eská národní banka, Lannova t . 1/1, eské Bud jovice, Tel. 387 744 111
Komer ní banka, a.s., Krajinská 15, eské Bud jovice, Tel. 387 318 617
GE Money Bank, Pražská ul. 1247/24-IGY, eské Bud jovice, Tel. 387001170
Oberbank AG, nám.P emysla Otakara II. 6/3, eské Bud jovice Tel. 386 304 111
Poštovní spo itelna a.s., Lannova 54, eské Bud jovice, Tel. 386 100 311
Raiffeisenbank a. s., nám. P emysla Otakara II. 13, eské Bud jovice, Tel. 386 707 411
SMW banka a.s., nám. P emysla Otakara II. 6/3, eské Bud jovice, Tel. 386 710 911
Volksbank CZ, a.s., nám. P emysla Otakara II. 27, eské Bud jovice, Tel. 386 105 811
Živnostenská banka, a.s., Nám. P emysla Otakara II. 35, .Bud jovice, Tel.387 711111
Banky mají bankomat otev ený 24 hodin denn

13.9

KREDITNÍ KARTY
Všechny hlavní kreditní karty p ijímají hotely, restaurace, velké obchody, erpací
stanice. Menší obchody a za ízení a n které supermarkety (jsou bankomaty) nep ijímají
kreditní karty.

13.10

Sm nný kurz

eské koruny: 1 EURO = 28,28 K

RALLYE PR VODCE 1
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13.11

VZDÁLENOSTI
eský Krumlov - Wien
eský Krumlov - Bratislava
eský Krumlov - Budapest
eský Krumlov - Ljubljana
eský Krumlov - Zagreb
eský Krumlov - Belgrade
eský Krumlov - Sarajevo
eský Krumlov - München
eský Krumlov - Berlin
eský Krumlov - Warszawa

13.12

Hrani ní p echody

196 KM
256 KM
463 KM
518 KM
507 KM
925 KM
950 KM
280 KM
512 KM
813 KM

Hlavní hrani ní p echody s Rakouskem:

.

Hrani ní p echod
Zadní Zvonková - Schöneben
P ední Výto - Guglwald
Studánky - Weigetschlag
Dolní Dvo išt - Wullowitz
Nové Hrady - Pyhrabruck
eské Velenice - Gmünd-Böhmzeil
Halámky - Gmünd-Nagelberg
Nová Byst ice - Grametten
Slavonice - Fratres
Hat - Kleinhaugsdorf
Mikulov - Drasenhofen

Provozní doba
8-20 hod.
6-22 hod.
nep etržitá
nep etržitá
6-22 hod.
nep etržitá
nep etržitá
nep etržitá
6-24 hod.
nep etržitá
nep etržitá

Osobní auta
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
ano

Nákladní auta
Do 3,5 t
Do 3,5 t
Ano
Ano
Do 3,5 t
Ano
Ano
Ano
Do 3,5 t
Ano
Ano

Hlavní hrani ní p echody s N meckem:
Hrani ní p echod
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein
Strážný - Philippsreut
Krásný Les - Breitenau (dálnice)
Folmava - Furth im Wald
Rozvadov - Waidhaus (dálnice)
Vojtanov - Schönberg
Cínovec – Altenberg
Rumburk - Neugersdorf
13.13

Provozní doba
nep etržit
nep etržit
nep etržit
nep etržit
nep etržit
nep etržit
nep etržit
nep etržit

Osobní auta
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Nákladní auta
Do 3,5 t
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

LETIŠT
Letišt Praha U letišt 161, 16100 Ruzyn - Ruzyn

tel: +420 220 113 314

Letišt Hosín

Letišt

Aeroklub eské Bud jovice, 343 41 Hluboká nad Vltavou
tel.+420 387 220 716
Ve ejné vnitrostátní letišt / Neve ejné mezinárodní letišt
WFR den/noc
eské Bud jovice, eské Bud jovice - Planá
tel: +420 386 325 351
Ve ejné vnitrostátní letišt , WFR den,
kategorie ultralehkých, malých a st edních letadel, vrtulník
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13.14

ATOP J OVNY

NÁZEV

ADRESA

TELEFON

Europcar

Rekrea, Široká 12, 370 01 eské Bud jovice
B. Smetany 16, 370 01 eské Bud jovice
Nemantická 437/5, 370 10 eské Bud jovice
J. Š. Baara 1648/35, 370 01 eské Bud jovice
DK METROPOL Senovážné nám stí 2,
370 01 eské Bud jovice
Zem d lská 495, Kamenný Újezd
Dobrovodská 77, 370 06 eské Bud jovice

+420 387 312 290
+420 387 311 207
+420 777 922 173
+420 387 426 310
+420 386 106 180

SIXT
Ji í Táborský
Miloslav Kratochvíl
Petr Mojha

RALLYE PR VODCE 1
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14.

P ÍLOHY

Ru ení odpov dnosti a práva a povinnosti akreditovaného noviná e
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ozna ení noviná e je nep enosné, je majetkem po adatele nebo promotéra závodu a porušení
bezpe nostních a organiza ních pravidel, jakož i neuposlechnutí instrukcí organiza ních pracovník
vede k okamžitému odebrání tohoto ozna ení a vykázání dané osoby z podniku. Na pasu musí být
uvedeno jméno držitele pasu. Na Povolení k vjezdu musí být z eteln vyzna ena SPZ automobilu.
Bez tohoto údaje bude Povolení k vjezdu okamžit odebráno.
Akreditovaná osoba m že materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k žurnalistickým
ú el m. Je zakázáno používat tyto materiály k ú el m komer ním. Pokud by takový p ípad byl
zjišt n, postihem dané osoby by mohlo být odmítnutí p id lení akreditace na akce konané danou
ASN minimáln na jeden rok.
Každý akreditovaný noviná musí bezpodmíne n dodržovat veškerá bezpe nostní pravidla
motoristického sportu, dbát pokyn po adatel a tra ových komisa . Svým chováním nesmí ohrozit
pr b h akce, bezpe nost svoji ani jiných osob.
Akreditovaná strana a každý držitel pasu si je v dom toho, že motoristický sport je nebezpe ný a
daného podniku se zú ast uje na vlastní nebezpe í. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti
nebude požadovat náhradu, svalovat odpov dnost, obvi ovat i žalovat ASN, organizátory,
promotéry, národní sportovní asociace nebo kluby, které mají co do in ní s podnikem, dále
propagátory, jakýkoli ú astnící se tým nebo jezdce, majitele okruhu a jiné organizace participující na
podniku, v etn editelství, jednotlivých len , inovník , zam stnanc , agent , pracovník služeb,
zástupc a smluvních partner v p ípad , že dojde k osobnímu zran ní, úmrtí nebo ztrát jakéhokoliv
druhu a na stran držitele pasu v souvislosti s jeho p ítomností na podniku.
Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat ASN i po adatele a nepožadovat po nich, ani jejich
initelích, náhradu za jakékoliv škody zp sobené t etí stranou (osobní zran ní, úmrtí, škody nebo
ztráty jiného druhu ), které vznikly p i daném podniku.
Noviná /fotograf má právo na všechny dostupné informace spojené s konáním a pr b hem závodu
(výsledky závodu, tiskové informace atd. ), které jsou k dispozici po celou dobu konání závodu v
místnosti tiskového st ediska.
Pokud v pr b hu akredita ního ízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající organizací, má žadatel
o akreditaci povinnost oznámení této skute nosti. Automaticky tím tak vzniká povinnost požádat o
novou akreditaci. V opa ném p ípad nem že být žadateli akreditace ud lena.
Žadatel o akreditaci je povinen dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená s jeho prací a
pracovišt m na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým chováním a jednáním své
spolupracovníky, jiné noviná e a osoby inné na daném sportovním podniku.

P e etl/a jsem, pochopil/a a p ijal/a podmínky výše uvedené.

DATUM A NÁZEV ZÁVODU

3. – 5. 5. 2007, 35. RALLYE ESKÝ KRUMLOV

JMÉNO, P ÍJMENÍ
(h lkovým písmem)

…………………………..……………………………………………

ÍSLO NOVIN. PRUKAZU

.....………………………………………………………..…………..

VYDAVATEL, AGENTURA

….……………………………………………………………..……..

DATUM

….……………………………………………………………….……

PODPIS NOVINÁ E
(ú edn ov ený podpis)

….………………………………………………………………….…

PODPIS ZÁSTUPCE ORGANIZACE …..……………………………..……………………………..
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