EUROBUS Rally Rožňava

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
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OZNÁMENIE:
Rally bude usporiadaná v súlade s FIA Medzinárodným športovým poriadkom (MŠP)a jeho prílohami,
Všeobecnými predpismi pre FIA majstrovstvá v rally ( FIA Predpisy ), Ročenka SAMŠ pre rok 2007, ktorá je
v súlade s FIA poriadkami a týmito Zvláštnymi ustanoveniami.
Úpravy, dodatky a/alebo zmeny týchto zvláštnych ustanovení budú oznámené všetkým prihláseným
dátovanými a číslovanými vykonávacími nariadeniami ( vydanými organizátorom alebo športovými
komisármi ).
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1.

PROGRAM
Začiatok prijímania prihlášok:
dátum:
15.05.2007
Uzávierka prihlášok:
dátum:
21.06.2007
Zverejnenie zoznamu prihlásených:
dátum:
28.06.2007
Výdaj itinerárov a registrácia na obhliadku trate:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
03.07.2007
04.07.2007
čas:
17:00 – 19:00 hod
08:00 – 12:00
Obhliadka trate:
dátum:
čas:

05.07.2007, štvrtok a
06.07.2007, piatok
09:00 - 21:00
09:00 – 16:00

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácie:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
08:00 hod
Otvorenie servisného parkoviska:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
08:00 hod
Administratívne preberanie a uzávierka údajov o spolujazdcovi:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
08:30 – 12:30 hod
Technické preberanie:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
09:00 – 13:00 hod
Prvé zasadnutie rady športových komisárov:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
14:00 hod
Tlačová konferencia pred štartom:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
17:30 hod
Zverejnenie predbežného zoznamu prevzatých posádok s časmi štartu do prológu:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
14:30 hod
Štart prológu:
miesto:
dátum:
čas:

Jarná ul.,Rožňava
06.07.2007, piatok
20:15 hod
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Cieľ prológu, slávnostný štart, predstavenie posádok:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
06.07.2007, piatok
čas:
21:00 hod
Štart rally:
miesto:
dátum:
čas:

EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
07.07.2007, sobota
08:00 hod

Cieľ rally a odovzdávanie cien:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
07.07.2007, sobota
čas:
20:10 hod
Záverečná technická kontrola:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
07.07.2007, sobota
čas:
hneď po dojazde do cieľa
Zverejnenie predbežnej záverečnej klasifikácie:
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
dátum:
07.07.2007, sobota
čas:
21:30 hod

2.
2.1

ORGANIZÁCIA A POPIS
Zaradenie súťaže
TEMPUS RALLY 2007 Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally

2.2

Číslo povolenia ASN
SAMŠ č.: 04 – 12 – 07 vydané: 25.05.2007

2.3

Názov organizátora
Tempus – Media s.r.o v spolupráci s Auto šport klubom Rožňava

2.4

Adresa a kontakty
Organizátor športovej časti :
Auto šport klub Rožňava, Šafárikova 79, 04801 Rožňava, SR
tel./fax:
00421- 58 734 7442
mobil:
00421- 905261824
e-mail:
plucko@zoznam.sk
internet:
www.autosportklub.sk

2.5

Organizačný výbor
Predseda – Peter Lučko , Pavol Burdiga , Štefan Vanyo , Vojtech Bernáth ,
Miroslav Mikulovský , Gabriel Szenderák , Eva Szenderáková
Erika Vanyova , Mária Burdigová , Eva Bernáthová

2.6

Športoví komisári
predseda
člen
člen

Teodor Štróbl
Boris Kočergin
Albert Lipták

Delegovaní činovníci
hlavný technický komisár
hlavný časomerač

Ján Kučera
Miroslav Dzuriš

2.7

3

EUROBUS Rally Rožňava

2.8

Hlavní činovníci
riaditeľ súťaže
zástupca riaditeľa
tajomník súťaže
starostlivosť o jazdcov
hlavný bezpečnostný komisár
hlavný lekár
vedúci dispečingu
vedúci spojenia
tlačový tajomník
vedúci výpočtového strediska

Miroslav Mikulovský
Peter Lučko
Erika Vanyová
Maroš Sucháč
Ján Gregor
MUDr. Vidóová
František Egri
Peter Kováč
Roman Ordelt
Vladimír Bánoci ml.

2.9

Povrch trate
Rally sa uskutoční na cestách s asfaltovým povrchom.

2.10

Umiestnenie riaditeľstva rally
miesto:
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava
doba činnosti: 03.07., 04.07. utorok a streda 17:00-19:00 hod a 08:00 – 12:00 hod
05.07.
štvrtok
17:00-19:00 hod
06.07.2007, piatok
07:00-22:30 hod
07.07.2007, sobota
07:00-22:00 hod

2.11

Umiestnenie UP
EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava

3.
3.1

PRIHLÁŠKY
Postup prijímania prihlášok
Každý, kto sa chce zúčastniť tejto rally, musí zaslať kompletne vyplnenú prihlášku na
adresuorganizátora Auto šport klub Rožňava, Šafárikova 79, 04801 Rožňava, SR do termínu
uzávierky prihlášok.
Prihláška bude prijatá len vtedy, ak bude obsahovať aj doklad o úhrade celkovej sumy
prihlasovacieho vkladu. Ak je prihláška posielaná elektronickou formou, originál prihlášky musí
organizátor obdržať najneskôr týždeň po uzávierke prihlášok.

3.2

Počet prijatých posádok a triedy
3.2.1 Maximálny počet prijatých posádok je 70
3.2.2 Rally sa môžu zúčastniť len vozidlá, ktoré sú v súlade s predpismi Prílohy „ J „FIA MŠP.
3
Skupina N:
N1 do 1400 cm
3
3
N2 nad 1400 cm do 1600 cm
3
3
N3 nad 1600 cm do 2000 cm
3
N4 nad 2000 cm
3
Skupina A:
A5 do 1400 cm
3
3
A6 nad 1400 cm do 1600 cm , S1600 a kit car
3
3
A7 nad 1600 cm do 2000 cm
a kit car
3
vrátane WRC
A8 nad 2000 cm
Skupina F:
podľa národných technických predpisov
3
F9 do 1400 cm
3
3
F10 nad 1400 cm do 1600 cm
3
3
F11 nad 1600 cm do 2000 cm
3
F12 nad 2000 cm
Historické vozidlá podľa prílohy K MŠP FIA a národných šprtových predpisov

3.3

Prihlasovacie vklady
3.3.1 S prijatím voliteľnej reklamy dodanej organizátorom:
5000,- Sk / 150 EUR
3.3.2 S odmetnutím tejto reklamy:
10000,- Sk / 300 EUR
3.3.3 Tabuľku AUXILIARY je možné si zakúpiť za 500,- Sk / 15 EUR

3.4

Spôsob platby
3.4.1 Prihlasujúci zašle vklad na účet: Slovenská Sporiteľňa, a.s., Rožňava,
č.ú.: - 0510110445/0900 a ako variabilný symbol sa uvedie č. licencie jazdca.
3.4.2 alebo prihlasujúci zašle vklad na adresu:
Auto šport klub Rožňava, Šafáriková 79, 04801 Rožňava, SR
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3.5.

Vrátenie vkladu
Prihlasovací vklad bude vrátený v plnej výške:
- prihlásenému, ktorého prihláška nebola akceptovaná
- v prípade, že sa rally neuskutoční
- pri odvolaní prihlášky pred uzávierkou rally
Organizátor môže vrátiť časť prihlasovacieho vkladu súťažiacim, ktorí sa z dôvodu vyššej moci
(riadne overenej) nemohli dostaviť na štart rally a svoju neúčast riadne ospravedlnili.
O vrátenie prihlasovacieho vkladu je potrebné písomne požiadať s uvedením dôvodu.

4.
4.1

POISTENIE
Popis poistného krytia
Súčasťou vkladu je poistenie – poistná zmluva uzatvorená SAMŠ , ktorá garantuje poistenie voči
škodám spôsobeným tretím osobám do výšky 5 mil.Sk / 145 000 EUR.
Poistné krytie začína štartom rally a prestáva platiť skončením rally, alebo v momente odstúpenia,
diskvalifikácie alebo vylúčenia.

4.2

Organizátor nezodpovedá súťažiacim a posádkam za straty alebo škody, ktoré im vznikli na živote,
zdraví a majetku.Posádky sa zúčastňujú rally na svoju vlastnú zodpovednosť.

5.
5.1

REKLAMA A IDENTIFIKÁCIA
Štartovné čísla, rally tabuľky a reklamy usporiadateľa musia byť na vozidle umiestnené podľa
Prílohy IV. týchto zvláštnych ustanovení.

5.2

Ak bude kedykoľvek počas rally zistené, že na vozidle chýba:
- jedno štartovné číslo alebo jedna rally tabuľka, bude posádke udelená peňažná pokuta
4000,- Sk / 120 EUR
- obe štartovné čísla alebo obe tabuľky rally, bude posádka oznámená športovým komisárom,
ktorí môžu použiť tresty podľa čl. 152 a 153 FIA MŠP
- voliteľná reklama organizátora, bude posádka potrestaná peňažným trestom 4000,-Sk /
120 EUR za každú chýbajúcu reklamu zvlášť.

6.

PNEUMATIKY
Po celú dobu jazdy súťažného vozidla na verejných komunikáciách musí byť hĺbka dezénu
pneumatík minimálne 1,6 mm. Môžu sa použiť pneumatiky schválené pre verejnú premávku
opatrené homologáciou E alebo pneumatiky zodpovedajúce Prílohe IV. predpisov FIA. Nedo-držanie
týchto predpisov bude oznámené športovým komisárom, ktorí môžu použiť tresty podľa čl. 152 a
153 FIA MŠP.

7.
7.1

POHONNÉ HMOTY
Je povolené použiť len bezolovnaté palivo s maximálním obsahom olova 0,013 g/l. Pohonné
hmoty pre vozidlá so vznetovým motorom musia byť v súlade s čl. 252, bod 9.2 Prílohy J MŠP

7.2

Tankovanie je povolené len v tankovacích zónach umiestnených mimo servisného parkoviska
označenom v itinerári v zmysle Predpisov FIA.

8.
8.1

OBHLIADKA TRATE
Postup pri registrácii
Pri registrácii na obhliadku trate je každá posádka povinná oznámiť organizátorovi evidenčné číslo,
značku a typ vozidla, s ktorým bude vykonávať obhliadku trate. Posádka dostane identifikačnú
značku, ktorú musí mať po celú dobu obhliadky trate v pravom hornom rohučelného skla na vozidle.

8.2

Časový harmonogram
Obhliadka trate musí byť vykonaná v čase uvedenom v Prílohe 2.

8.3

Špecifické a národné obmedzenia
8.3.1 Pri obhliadke trate na RS je povolená maximálna rýchlosť 40 km/ hod.
8.3.2 Pri obhliadke je posádka povinná dodržiavať platné predpisy o doprave na cestách
Slovenskej republiky.
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9.
9.1

ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE
Dokumenty, ktoré je potrebné predložit na administratívnom preberaní:
- licencia súťažiaceho
- licencia jazdca a spolujazdca ( vrátane zdravotných preukazov )
- vodičské preukazy jazdca a spolujazdca
- povolenie štartu od ASN jazdca a spolujazdca
- povinné zmluvné poistenie súťažného vozidla ( medzinár. zelená karta )
- registračné doklady súťažného vozidla

10.

TECHNICKÉ PREBERANIE, PLOMBOVANIE A ZNAČENIE
10.1.1 Všetky reklamy organizátora a rally tabuľky musia byť upevnené na vozidle pred jeho
pristavením na technické preberanie.
10.1.2. Meškanie na technické preberanie bude potrestané peňažným trestom vo výške 200,- Sk / €
6 za každých aj začatých 5 minút meškania. Meškanie väčšie ako 30 minút môže mať za následok
nepripustenie na štart na základe rozhodnutia športových komisárov.

10.2

Hluk
Povolená vonkajšia hladina hluku je 96 dB(A) s povolenou toleranciou plus 2 dB(A) na chybu
merania. Meranie sa uskutoční podľa metódy popísanej vo FIA manuáli pre technických komisárov
a to pri otáčkách motora 3500 ot/min pre benzínové motory a 2500 ot/min u vznetových motorov.
Prekročenie limitu hladiny hluku bude potrestané nepripustením na štart, prekročenie pri kontrole
v priebehu rally bude oznámené športovým komisárom, ktorí môžu použiť tresty podľa čl. 152 a 153
FIA MŠP.

11.
11.1

PRIEBEH RALLY
Štart
11.1.1 Slávnostný štart
Slávnostný štart sa uskutoční po skončení prológu 06.07.2007 pred EUROBUS, Šafáriková
ul.,Rožňava v čase od 21:00 hod.
11.1.2 Štart rally
Štart rally bude 07.07.2007 pred EUROBUS, Šafáriková ul.,Rožňava o 08:00 hod.

11.2

Výmena jazdných výkazov
Budú menené vždy v ČK na vstupe do parkoviska preskupenia pre nasledujúcu sekciu.

11.3

Systém štartu do RS
11.4.1 Štart do RS ( okrem okruhovej RS ) sa uskutoční pomocou elektronických ručičkových
štartovacích hodín umiestnených na štarte RS v zornom poli jazdca doplnených fotobunkou pre
zistenie predčasného štartu.
Štartér ukáže časový limit 30sek, 15sek, 10sek a potom 5 sek s odkazom na štartovacie hodiny.
Štart je ihned po rozsvietení zeleného terčíka na štartovacom zariadení.
11.4.2 Štart do okruhovej RS 1,2,5 bude letmý po odštartovaní štartérom v ideálnom čase. Vjazd a
výjazd vozidel bude registrovaný a zaznamenávaný fotobunkami a elektronickým meracím
zariadením.
11.4.3 Ak posádka absolvuje menší počet kôl ako je predpísané v itinerári, bude potrestaná podľa
rozhodnutia RŠK.
11.4.4 Ak posádka absolvuje väčší počet kôl, bude jej zaznamenaný skutočne dosiahnutý čas.

11.4

Predčasný príjazd
Predčasný príjazd nieje povolený.

11.5

Označenia činovníkov
Činovníci budú označení visačkami a vestami následovne:
- vedúci RS a zástupcovia
žlté vesty,
- traťoví komisári
oranžové vesty
- komisári rádiobodov
žlté vesty
- časomerači
licencie
- činovník pre styk s jazdcami
červená vesta s nápisom

11.6

Super rýchlostná skúška - SSS
SSS nebude organizovaná
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11.8

Organizácia cieľa rally
Cieľ rally je v ČK pred rampou. Po zápise sa posádka na pokyn usporiadateľa presunie s vozidlom
na rampu, ktorú po odovzdaní ceny opustí a bez odkladu umiestni vozidlo do UP.

11.9

Systém super rally
11.9.1 Každá posádka, ktorá odstúpi v priebehu prológu, môže odštartovať na druhý deň, pokiaľ
organizátorovi písomne oznámi svoj úmyseľ využiť systém SuperRally a to najneskôr
do
22:00 hodiny 06.07.2007. Súťažné vozidlo, s ktorým posádka odštartovala, musí prejsť
technickou kontrolou a musí byť umiestnené do UP najneskôr 1 hodinu pred štartom rally
do 07:00 hodiny dňa 07.07.2007. Možnosť reštartu sa nevzťahuje na posádky, ktoré boli na tejto
súťaži vylúčené športovými komisármi.
11.9.2 Posádka bude potrestaná 5 minútovým trestom za nedojazdený prológ. Časový trest sa
pripočíta k najlepšiemu času dosiahnutému v prológu v príslušnej triede odstupivšej posádky.

12.

Prieskumné vozidlá (špióni)
Tieto vozidlá nie sú povolené

13.
13.1

CENY
Zoznam cien
Ceny budú udelené:
- prvým trom posádkam v absolútnom poradí
- víťaznej posádke v skupine F
- prvým trom posádkam v klasifikácii jednotlivých tried
- prvým trom posádkam v kategórii historických vozidel
- víťaznej posádke kategorie JUNIOR
- prvým trom posádkam v prológu v absolútnom poradí v RS 1

14.
14.1

ZÁVEREČNÁ KONTROLA A PROTESTY
Záverečnej kontroly sa musí zúčastniť zástupca súťažiaceho a mechanik každého určeného vozidla.

14.2
Poplatky za protesty
14.2.1 Poplatok za protest je 20 000,- Sk / 575 EUR
14.2.2 Ak protest vyžaduje demontáž niektorých skupín vozidla a ich spätnú montáž, musí protestujúci
zložit aj dodatočnú zálohu podľa rozhodnutia športových komisárov.
14.3
Poplatky za odvolanie
14.3.1 Výška poplatku za národné odvolanie je 40 000,- Sk / 11500 EUR
14.3.2 Výška poplatku za medzinárodné odvolanie je 6000,- EUR

Miroslav Mikulovský v.r.
riaditeľ rally
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