
ZVLÁŠTNÍ USTůNOVENÍ 4Ř. Rallye Český Krumlov 2021 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 

SONůX Mistrovství České republiky v rally 
ůUTOKLUB Mistrovství ČR junior] 

Dámský pohár ČR 
Pohár Pirelli 2021 

Peugeot Rally Cup Czech Republic 
    ůUTOKLUB Mistrovství České republiky v rally historických automobil] 

           Pohár poUadatele 
            INOTECH Electronic Regional Rallye Cup 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ USTůNOVENÍ 4Ř. Rallye Český Krumlov 2021 2   

 

Obsah 
1.     ÚVOD .......................................................................................................................................... 3 

2.     ORGůNIZůCE ............................................................................................................................. 3 

3.  PROGRůM .................................................................................................................................. 6 

4.     PTIHLÁŠKY ................................................................................................................................ 7 

5.  POJIŠTDNÍ ................................................................................................................................ 11 

6.  REKLůMů ů OZNůČENÍ .......................................................................................................... 11 

7.  PNEUMůTIKY ........................................................................................................................... 12 

Ř.  PůLIVO ...................................................................................................................................... 12 

ř.  SEZNůMOVůCÍ JÍZDY ............................................................................................................. 12 

10.  ůDMINISTRůTIVNÍ PTEJÍMKů ................................................................................................ 13 

11.  TECHNICKÝ PTEJÍMKů, PLOMBOVÁNÍ, ZNůČENÍ ............................................................... 13 

12.  PR¥BDH RůLLY ....................................................................................................................... 14 

13.  OZNůČENÍ ČINOVNÍK¥ ........................................................................................................... 1Ř 

14.  KLůSIFIKůCE ů CENY ............................................................................................................. 1ř 

15.  ZÁVDREČNÉ KONTROLY ů PROTESTY ................................................................................ 20 

PTÍLOHů Č. 1  ČůSOVÝ HůRMONOGRůM .................................................................................... 21 

PTÍLOHů Č. 2     PROGRůM SEZNůMOVůCÍCH JÍZD ...................................................................... 22 

PTÍLOHů Č. 3     ČINOVNÍK PRO STYK SE SOUTDŽÍCÍMI ............................................................... 23 

PTÍLOHů Č. 4     ROZMÍSTDNÍ REKLůM ............................................................................................ 24 

PTÍLOHů Č. 5     BEZPEČNOSTNÍ VÝBůVů JEZDCE ....................................................................... 25 

PTÍLOHů Č. 6     JEDNOTNÝ MONITOROVůCÍ GPS SYSTÉM ONI® ................................................ 26 

PTÍLOHů Č. 7     REGIONůL RůLLYE CUP ........................................................................................ 2Ř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ USTůNOVENÍ 4Ř. Rallye Český Krumlov 2021 3   

1. ÚVOD 
Název rally: 4Ř. Rallye Český Krumlov 2021 
Datum konání: 12. - 14. 11. 2021 
 
1.1  VšeobecnE  
Rally se koná v souladu s Mezinárodními sportovními Uády FIů a jejich pUílohami, Sportovními pUedpisy 
pro Regionální mistrovství v rally FIů 2021 Ědále jen Regionální pUedpisy FIůě a jejich pUílohami, 
Národními sportovními Uády, WůDů/NůDů Uády a FIů ůntidopingovými Uády ve znEní pozdEjších 
pUedpis]. Národní pravidla silničního provozu musí být dodržována. Pokud není v tEchto zvláštních 
ustanoveních uvedeno jinak, platí výše uvedená pravidla a pUedpisy.  
Úpravy, dodatky a/nebo zmEny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými bulletiny – provádEcími 
ustanoveními PU Ěvydanými poUadatelem nebo sportovními komisaUiě.  
Sportovní pUedpisy FIů lze nalézt na www.fia.com/regulations, národní sportovní Uády na 
www.autoklub.cz. 
Všechny dokumenty budou vyhotoveny písemnE v českém a anglickém jazyce. V pUípadE nesrovnalostí 
bude závazný český text. 
 
Hygienická opatUení v souvislosti s omezeními MZ. 
SoutEžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, poUadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat soubor 
hygienických opatUení podle aktuálních pUedpis] Ministerstva zdravotnictví a aktuálnE vydaných 
ProvádEcích ustanovení. 
 
1.2  Povrch trati    

1. etapa: asfalt r]zné kvality  233,76 km 
2. etapa: asfalt r]zné kvality   216,35 km 

 
1.3  Trať 
 Počet etap    2  
 Počet sekcí    5  
 Počet rychlostních zkoušek  12  
 Celková délka trati rally   450,11 km 
 Celková délka rychlostních zkoušek 143,50 km 

2. ORGůNIZůCE 
2.1  Zápočet rally  
2.1.1     Mistrovství a poháry ůSN 

SONůX Mistrovství České republiky v rally 
ůUTOKLUB Mistrovství ČR junior] 
Dámský pohár ČR 
Pohár Pirelli 2021 
Peugeot Rally Cup Czech Republic  

2.1.2 ůUTOKLUB Mistrovství České republiky v rally historických automobil] 
 
2.2 Schvalovací číslo ůSN 

č.j. ůR00321   ze dne 15. 10. 2021 
 
2.3     Jméno poUadatele 

ÚůMK ůutomotoklub Rallye Český Krumlov 
  ůdresa a spojení: 
 ůMK Rallye Český Krumlov 
 P.O.Box 26, 3Ř1 01 Český Krumlov 
 mobil CZ: Ě+420ě 777 341 517  
 mobil D: +420 602 461 56Ř 
 mobil GB: +420 777 341 522 
 E-mail: infoŮrallyekrumlov,cz 
 Internetová adresa: www.rallyekrumlov.cz 
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 SpolupoUadatel:  
ČK motorsport s.r.o. 

 Bankovní spojení: 
 KB, a.s., Český Krumlov, 
 Číslo účtu: 43-2ř171Ř0217 / 0100 
 SWIFT:  KOMBCZPPXXX  
 IBůN:   CZ 44 0100 0000 43 2ř 17 1Ř 02 17 
 
2.4 Organizační výbor 

Luboš Šalát  
Karel Mach  
Tomáš Musil  
JiUí Venuš  
Michal Mikeš  
Pavel Kacerovský  
MUDr. Lumír Mraček 

 
2.5 Sportovní komisaUi 

 Jméno 
Hlavní sportovní komisaU Jan Regner 
Sportovní komisaU Petra MynáUová 
Sportovní komisaU JiUí Nejdl 

 
2.6  Pozorovatelé a delegáti 

 Jméno 
Bezpečnostní delegát ůSN Miroslav Smolík 
Média delegát ůSN Karel Louda 

 
2.7 Hlavní činovníci  

 Jméno 
Teditel rally Luboš Šalát 
Tajemník JiUí Venuš  
Zástupci Ueditele Karel Mach 
 Pavel Kacerovský – hlavní poUadatel 
 Michal Mikeš – vedoucí trati 
Hlavní činovník pro bezpečnost Tomáš Musil 
Hlavní technický komisaU JiUí Máša 
Hlavní časomEUič: Stanislav Jelínek 
Zástupce hlavního poUadatele Jan Bláha 
Ekonom VEra NedvEdická 
SekretáU SSK Jan Mochan 
Činovník pro styk se soutEžícími Petr Starý 
Činovník pro styk s tiskem František Fošum 
 Pavel Kacerovský 
Hlavní lékaU MUDr. Lumír Mraček 
Zástupce hlavního lékaUe Bude doplnEn v PU 
Vedoucí dispečinku Pavel Štípek 
DispečeUi Václav Štípek 
 Pavel Buriánek 
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 Martin Vlček 
OperátoUi ONI Jan Kodýdek 
Správce GPS SůS Zlín, Petr Konečný 
Zpracovatelská skupina SK PORS plus v ůČR, Oto Berka 

2.Ř UmístEní Ueditelství rally a kontaktní údaje 
Název:   Gymnázium Český Krumlov 
Ulice:   Chvalšinská 112 
PSČ, mEsto:  3Ř1 01 Český Krumlov 
E-mail:   infoŮrallyekrumlov.cz 
Datum:  Pátek 12. 11. 2021 14.00 – 23:00 
  Sobota 13. 11. 2021 0ř.00 – 21.00 
  NedEle 14. 11. 2021 06:00 – 1Ř:00 

Místo:  České BudEjovice, VýstavištE – pavilon Z 
Datum:  StUeda 10. 11. 2021 16.00 – 1ř.00 
Datum:  Čtvrtek 11. 11. 2021 07.00 – 11.00 
Datum:  Čtvrtek 11. 11. 2021 1Ř.30 – 20.00 
Datum:  Pátek 12. 11. 2021 11:00 – 14:00 

Bude použita elektronická vývEska na www.rallyekrumlov.cz prostUednictvím aplikace SPORTITY. 
Fyzická oficiální vývEska nebude bEhem rally zUízena. ůutoklub České republiky zajistil aplikaci 
SPORTITY, která bude fungovat jako elektronická vývEska pUi 4Ř. Rallye Český Krumlov 2021, a to na 
internetových stránkách rally – www.rallyekrumlov.cz. ůplikace SPORTITY ĚSportity.appě je pro všechny 
poUadatele a soutEžící zdarma ke stažení v Google play a ůpple store Ěpro systémy ůndroid a IOSě. 
Heslo pro vstup do této aplikace 4Ř. Rallye Český Krumlov 2021 je: Krumlov2021. 

2.ř UmístEní tiskového stUediska 
Místo:  Servisní parkovištE České BudEjovice, pavilon Z 
  GPS N 4Ř°5ř.11447', E 14°27.61623' 
Datum:  Pátek 12. 11. 2021 11:00 – 23:00 
  Sobota 13. 11. 2021 0Ř.00 – 20:00 
  NedEle 14. 11. 2021 06:00 – 13:30 
Místo:  parkovištE Jelení zahrada stan, Český Krumlov 
Datum:  NedEle 14. 11. 2021 13:30 – 16:00 

2.10 UmístEní uzavUeného parkovištE každé etapy 
2.10.1 UP po 1.sekci a po 1. etapE: 

místo:  České BudEjovice, VýstavištE 
GPS N 4Ř°5Ř.Ř3733', E 14°27.56763' 

2.10.2 UP v cíli rally:  
místo:  Český Krumlov, parkovištE Jelení zahrada, 

GPS N 4Ř°4Ř.Ř4312', E 14°1Ř.72ř05' 

2.11 UmístEní servisního parkovištE 
místo:  České BudEjovice, VýstavištE, GPS N 4Ř°5Ř.Ř3733', E 14°27.56763'                                         

2.12 Organizace servisního parkovištE 
2.12.1 PUehled 

Servis UmístEní PUedepsaná doba VýmEna pneu Tankování Flexi servis 
1. etapa Sobota  13. 11. 2021 

ů Č.BudEjovice - VýstavištE 15´ ůNO ůNO NE 
B Č.BudEjovice - VýstavištE 30´ ůNO ůNO NE 
C Č.BudějoviIe ‐ Výstaviště ヴヵ´ ANO NE NE 

2. etapa NedEle  14. 11. 2021 
D Č.BudEjovice - VýstavištE 15´ ůNO ůNO NE 
E Č.BudEjovice - VýstavištE 30´ ůNO ůNO NE 
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3.  PROGRůM 
Program v chronologickém poUadí a podle umístEní 
 Místo: Datum: Čas: 

ZveUejnEní Zvláštních ustanovení rally  15. 10. 2021 0Ř:5ř 
Zahájení pUíjmu pUihlášek  15. 10. 2021 0Ř:5ř 
Datum uzávErky pUihlášek  1. 11. 2021 20:00 
UzávErka zvláštních pUání v servisním 
parkovišti Stálý sekretariát 1. 11. 2021 20:00 

ZveUejnEní seznamu pUihlášek pUijatých 
poUadatelem www.rallyekrumlov.cz 5. 11. 2021 23:5ř 

ZveUejnEní pUehledové mapy www.rallyekrumlov.cz 5. 11. 2021 23:5ř 
Tisková konference pUed startem Nebude organizována   
Prezence posádek a pUedání itineráUe a 
materiál] Č. BudEjovice, pavilon Z 10. 11. 2021 16:00 – 1ř:00

 Č. BudEjovice, pavilon Z 11. 11. 2021 7:00 – 10:00 
ůdministrativní pUejímky Č. BudEjovice, pavilon Z 12. 11. 2021 11:30 – 15:00
PUedání jednotek GPS systému 
seznamovacích jízd Č. BudEjovice, pavilon Z 10. 11. 2021 16:00 – 1ř:00

 Č. BudějoviIe, paviloﾐ ) 11. 11. 2021 7:00 – 10:00 

Seznamovací jízdy začátek  11. 11. 2021 Ř:00 
Seznamovací jízdy konec  12. 11. 2021 12:00 
OtevUené tiskového stUediska Č. BudEjovice, VýstavištE 12. 11. 2021 7:30 
PUedání jednotek sledovacího systému 
GPS ONI®  Č. BudEjovice, VýstavištE 12. 11. 2021 11:45 – 15:15

Technická pUejímka vozidel, plombování a 
značení Č. BudEjovice, VýstavištE 12. 11. 2021 11:45 – 15:15

Shakedown Č. BudEjovice, VýstavištE 12. 11. 2021 14:00 - 16:00 
Vydání Seznamu pUevzatých posádek digitální oficiální vývEska 12. 11. 2021 17:00 
VyvEšení startovních listin do 1. a 2. sekce 
1. etapy digitální oficiální vývEska 12. 11. 2021 17:00 

Start rally Ě1. sekce 1. etapyě, 1. vozidlo        Č. BudEjovice, VýstavištE 12. 11. 2021 17:57 
Start rally Ě2. sekce 1. etapyě, 1. vozidlo        Č. BudEjovice, VýstavištE 13. 11. 2021 10:30 
Cíl 1. etapy, 1. vozidlo Č. BudEjovice, VýstavištE 13. 11. 2021 1Ř:43 
VyvEšení startovní listiny pro 2. etapu digitální oficiální vývEska 13. 11. 2021 21:00 
Technická kontrola opravených voz] pUed 
novým startem Č. BudEjovice, Parc fermé 14. 11. 2021 6:15 

Start rally Ě1. sekce 2. etapyě, 1. vozidlo        Č. BudEjovice, VýstavištE 14. 11. 2021 7:15 

Cílový ceremoniál, pUedání cen Č. Krumlov, Jelení zahrada 14. 11. 2021 14:00 

Tisková konference Č. Krumlov, Jelení zahrada 14. 11. 2021 14:15 

ZávErečná technická kontrola Český Krumlov, CB ůuto 14. 11. 2021 
BezprostUednE 
po pUíjezdu do 
cíle 

VyvEšení PUedbEžné konečné klasifikace digitální oficiální vývEska 14. 11. 2021 17:30 
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VyvEšení konečných výsledk] digitální oficiální vývEska 14. 11. 2021 

Po podpisu 
komisaU] a po 
uplynutí lh]ty 
pro podání 
protestu 

4. PTIHLÁŠKY 
4.1  UzávErka pUihlášek 
Viz program v chronologickém poUadí ĚZU čl. 3ě a článek 23 SPR. 
 
4.2  Postup pUihlašování 
PUihláška je provedena pouze v elektronické podobE na www.rallyekrumlov.cz.  
Rozhodujícím údajem pUi podání pUihlášky je časový údaj pUipsání pUihlášky do systému a datum 
pUipsání vkladu na účet poUadatele. 
Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplnEny dodatečnE až do zahájení administrativní pUejímky. 
Zahraniční účastníci musí doložit souhlas své ůSN Ěčl. 2.3.Ř MST FIůě. 
 
PUihláška bude pUijata pouze tehdy, pokud bude celá výše vkladu pUipsána na účet poUadatele do 
doby určené pro uzávErku pUihlášek. Vklad musí být v plné výši pUipsáno na bankovní účet poUadatele: 
 
Banka: Komerční banka Český Krumlov    
Majitel bankovního účtu: ůMK Rallye Český Krumlov 
IBůN:  CZ 44 0100 0000 432ř171Ř0217    
BIC:  KOMBCZPP 
 
4.3  Počet pUijatých soutEžících a tUídy vozidel 
4.3.1  Počet soutEžících je omezen na: 150 
4.3.2  Rally se mohou zúčastnit jen vozy, které odpovídají pUedpis]m PUílohy J MST FIů a Národním 

technickým pUedpis]m. 
 
4.3.3  Vypsané skupiny a tUídy MČR 

 
TUída Skupiny 

2 
S2000-Rally: 1,6 turbo s restriktorem 30 mm ĚRRCě 
S2000-Rally: 2,0 atmosférický ĚS2000 atmě 
Rally2 ĚR5ě 
Rally 2 kit ĚVR4Kě 

3 N nad 2000 ccm 
Rally3 ĚRa3Dě Ěturbo nad 1333 ccm do 1620 ccmě 

4 RGT, Porsche GT 

5 

ů nad 1600 ccm do 2000 ccm 
R2C Ěatmo nad 1600 ccm do 2000 ccmě 
R2C Ěturbo nad 1067 ccm do 1333 ccmě 
R3C Ěatmo nad 1600 ccm do 2000 ccmě 
R3C Ěturbo nad 1067 ccm do 1333 ccmě 
R3T Ěturbo do 1620 ccm / jmenovitýě 
Rally3 ĚRa3Cě Ěatmo nad 1600 ccm do 2000 ccmě 
Rally3 ĚRa3Cě Ěturbo nad 1067 ccm do 1333 ccmě 
Rally4 ĚRa4Cě Ěatmo nad 1600 ccm do 2000 ccmě 
Rally4 ĚRa4Cě Ěturbo nad 1067 ccm do 1333 ccmě 
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ů nad 1400 ccm do 1600 ccm 
R2B Ěatmo nad 13ř0 ccm do 1600 ccmě 
R2B Ěturbo nad ř27 ccm do 1067 ccmě 
Rally3 ĚRa3Bě Ěatmo nad 13ř0 ccm do 1600 ccmě 
Rally3 ĚRa3Bě Ěturbo nad ř27 ccm do 1067 ccmě 
Rally4 ĚRa4Bě Ěatmo nad 13ř0 ccm do 1600 ccmě 
Rally4 ĚRa4Bě Ěturbo nad ř27 ccm do 1067 ccmě 
Kit-car nad 1400 ccm do 1600 ccm 

7 ů do 1400 ccm 
Kit-car do 1400 ccm 

Ř N nad 1600 ccm do 2000 ccm 

ř 

N nad 1400 ccm do 1600 ccm 
R1B Ěatmo nad 13ř0 ccm do 1600 ccmě 
R1B Ěturbo nad ř27 ccm do 1067 ccmě 
Rally5 ĚRa5ě Ěatmo do 1600 ccmě 
Rally5 ĚRa5ě Ěturbo do 1333 ccmě 

10 
N do 1400 ccm 
R1ů Ěatmo do 13ř0 ccmě 
R1ů Ěturbo do ř27 ccmě 

11 ů nebo N s pUeplňovaným motorem Diesel do 2000 ccm / jmenovitý 
R3D Ědo 2000 ccm / jmenovitýě 

12 S do 2000 ccm včetnE voz] Kit Car 
13 S nad 2000 ccm, Open N-CZ, R4 

 
Doplňující ustanovení  Vozidla homologovaná jako „Kit car“ s objemem 1400 až 1600 ccm mohou být pUijata, pokud budou 

plnE odpovídat článku 255. 6.2 „Hmotnost“ PUílohy J.   Vozidla s jednou pohánEnou nápravou s pUeplňovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý objem 
nepUesahuje 2000 ccm, budou zaUazena do klasifikace vozidel s jednou pohánEnou nápravou.  Pro vozidla homologovaná jako S1600 a S2000 je povoleno použití díl] zrušených "Erratem" bez 
jakékoliv penalizace  Vozidla R3D zaUazená do tUídy 11  Jsou povolena vozidla skupiny S Ěnárodníě  Vozy skupiny S jsou vozidla s prošlou homologací skupin ů a N s bezpečnostními prvky a 

hmotností podle současnE platných pUedpis], které nelze zaUadit do tUíd 2 – 11.  vozidla S1600 a „Kit car“ s objemem nad 1600 ccm  vozidla tUídy ůŘ Ěvozidla sk. ů+2000 ccmě. Vozy mohou být upraveny max. v rámci pUedpisu pro 
skupinu ůě.  vozidla WRC podle čl. 255 PUílohy J MST FIů 2006 s datem homologace pro skupinu WRC 
Ěvarianta WRě do roku 2006 včetnE s využitím všech variant pUíslušného homologačního listu, 
která byla otestována v ČR a s českou registrační značkou vydanou do konce roku 2014.  vozidla se základní prošlou homologací FIů Ěhomologace platné od 1. 1. 1řŘ7ě s možností 
maximálních úprav pro pUíslušnou skupinu.   PUevodovka: vnitUek pUevodovky je libovolný, pUevodové pomEry a schéma Uazení musí být 
homologované ve sk. ů – platí pouze pro sk. ů.  Jsou povolena vozidla s českou národní homologací nebo vozidla se zahraniční národní 

homologací se schválením Technické komise ůČR. Uznány jsou ůSN varianty VO jako doplnEk 
pUíslušného homologačního listu FIů nebo ůSN.  Jsou povolena vozidla OPEN N-CZ dle Národního technického pUedpisu pro OPEN N-CZ. TUída 
OPEN N-CZ je určena pro uzavUené osobní vozy, jejichž základem je libovolný skelet vozu s FIů 
homologací pro sk. ů.  Pro restriktor a mezichladič plnicího vzduchu platí pro tUídu 11 ustanovení TI 01-2020 ĚTechnická 
informace 01-2020ě  Je povoleno použití rozdElovače a regulátoru brzdného tlaku 
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 Technická komise ůS ůČR si vyhrazuje právo úpravy pr]mEru restriktoru a ostatních prvk] 
bezpečnosti vozidla s okamžitou platností ve všech národních tUídách 11 ĚVDě, 13 ĚOpen N-CZě, 17 
- 1Ř ĚVě.  Všem vozidl]m, kterým v roce 2020 skončilo osmileté období pro účast ve FIů mistrovstvích ĚkromE 
MSě, se prodlužuje povolení startovat v rámci MČR ve svých tUídách do 31. 12. 2021. 

4.3.4 Národní automobily – rally historických automobil] 
MČR RHů se mohou zúčastnit vozy zaUazené do kategorií 1 – 5 s pr]kazem sportovního vozidla, 
homologačním listem a HTP nebo TPHV. 
MČR RHů se mohou zúčastnit jen vozidla, která odpovídají pUedpis]m: PUíloha J MST FIů Ěodpovídající 
periodEě, současnE platná PUíloha K MST FIů a současnE platným technickým pUedpis]m NST 

Kategorie 1 – období „6ř“ Ěperiody: D, E, F, G1ě 
- cestovní vozy ĚTě a upravené cestovní vozy ĚCTě a vozy GT a GTS z období D, E, F a G1 
homologované od 1. 1. 1ř1ř do 31. 12. 1ř6ř, které se dElí do tUíd: 
ů1 - do 1000 ccm Ědo 31. 12. 1ř61ě 
ů2 - nad 1000 ccm do 1600 ccm Ědo 31. 12. 1ř61ě 
ů3 - nad 1600 ccm Ědo 31. 12. 1ř61ě   
B1 - do 1000 ccm Ěpo 31. 12. 1ř61ě 
B2 - od 1000 ccm do 1300 ccm Ěpo 31. 12. 1ř61ě 
B3 - od 1300 ccm do 1600 ccm Ěpo 31. 12. 1ř61ě 
B4 - od 1600 ccm do 2000 ccm Ěpo 31. 12. 1ř61ě 
B5 - nad 2000 ccm Ěpo 31. 12. 1ř61ě 

Kategorie 2 – období „75“ Ěperiody: G2, H1ě  
- cestovní vozy ĚTě a upravené cestovní vozy ĚCTě a vozy GT a GTS zaUazené do dobových skupin 1, 
2, 3 a 4, homologované od 1. 1. 1ř70 do 31. 12. 1ř75, rozdElené do objemových tUíd: 
C0 - do 1150 ccm 
C1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm 
C2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm 
C3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm 
C4 - nad 2000 ccm do 2500 ccm 
C5 - nad 2500 ccm 

Kategorie 3 – období „Ř1“ Ěperiody: H2, Iě 
- cestovní vozy ĚTě a upravené cestovní vozy ĚCTě a vozy GT a GTS zaUazené do dobových skupin 1, 
2, 3 a 4, homologované od 1. 1. 1ř76 do 31. 12. 1řŘ1, rozdElené do objemových tUíd: 
D0 - do 1150 ccm 
D1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm 
D2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm 
D3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm 
D4 - nad 2000 ccm 

Kategorie 4 – období „ř0“ Ěperiody: J1, J2ě 
- cestovní vozy ĚTě a upravené cestovní vozy ĚCTě a vozy GT a GTS zaUazené do skupiny N, ů a B 
Ěvyjma vozidel skupiny B zakázaných FIů pro soutEžeě, homologované od 1. 1. 1řŘ2 do 31. 12. 1řŘ5 
Ěperioda J1ě a modely homologované od 1. 1. 1řŘ6 do 31. 12. 1řř0 Ěperioda J2ě, rozdElené do 
objemových tUíd: 
E1 - skupina ů do 1300 ccm 
E2 - skupina ů nad 1300 ccm do 1600 ccm 
E3 - skupina ů nad 1600 ccm do 2000 ccm 
E4 - skupina ů nad 2000 ccm 
E5 - skupina B do 1300 ccm 
E6 - skupina B nad 1300 ccm do 1600 ccm 
E7 - skupina B nad 1600 ccm  
EŘ – skupina N do 1600 ccm 
Eř – skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm 
E10 – skupina N nad 2000 ccm 
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Kategorie 5 – období „ř6“  
- cestovní vozy ĚTě a upravené cestovní ĚCTě zaUazené do skupiny N a ů, homologované od 1. 1. 1řř1 
do 31. 12. 1řř6 rozdElené do objemových tUíd: 
F1 - skupina N do 1300 ccm 
F2 - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm 
F3 - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm 
F4 - skupina N nad 2000 ccm 
F5 - skupina ů do 1300 ccm 
F6 - skupina ů nad 1300 ccm do 2000 ccm 
F7 - skupina ů nad 2000ccm 

4.3.5  Pohár poUadatele / Regionální pohár rallye  
4.3.5.1  Rally vozy národních tUíd 14, 15, 16, 17 a 1Ř v souladu s pUílohou F Národního sportovního 
Uádu Ěčl. 2.2ě. 
Poháru poUadatele se mohou zúčastnit i vozy s národní homologací jiných ůSN nebo automobil] 
s homologací pro rally v kterékoli zemi EU. SoutEžící musí pUedložit národní homologaci nebo národní 
pUedpis nejménE 14 dní pUed soutEží. Se schválením Technické komise ůČR. 
4.3.5.2 Rally vozy, které nemohou být zaUazeny do výše uvedených tUíd, se zúčastní podle pUedpis] 
Regionálního poháru rally ĚpUíloha 7ě mimo klasifikaci mistrovství Ěčl. 4.3.2, 4.3.3 a 4.3.4ě. 

4.4  Vklady 
4.4.1  PUihlašovací poplatek vozy SONůX Mistrovství ČR v rally Ědle čl. 4.3.3ě 
Základní vklad – uzávErka 1. 11. 2021 ve 20.00 
Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou poUadatelem 16.Ř00 Kč + pojištEní 2.404 Kč = 1ř.204 Kč 
Snížené startovné za 60 m2 velkou servisní plochu:   14.Ř00 Kč + pojištEní 2.404 Kč = 17.204 Kč 
Vklad bez volitelné reklamy poUadatele            31.000 Kč + pojištEní 2.404 Kč = 33.404 Kč 

4.4.2 PUihlašovací poplatek Rally historických automobil] Ědle čl. 4.3.4ě a Pohár poUadatele 
Ědle čl. 4.3.5ě 
Základní vklad – uzávErka 1. 11. 2021 ve 20.00 
Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou poUadatelem 13.500 Kč + pojištEní 2.404 Kč = 15.ř04 Kč 
Snížené startovné za 60 m2 velkou servisní plochu:   11.500 Kč + pojištEní 2.404 Kč = 13.ř04 Kč 
Vklad bez volitelné reklamy poUadatele            27.000 Kč + pojištEní 2.404 Kč = 2ř.404 Kč 

4.4.3  PUihlašovací poplatek ĚINOTECH electronic Regional Rallye Cupě 
PUihlašovací poplatek pro INOTECH electronic Regional Rallye Cup Ěčl. 4.3.5.2 Pohár poUadateleě ve 
výši 1 000 EUR zaplatili účastníci uvedení v samostatném seznamu pUihlášených podle podmínek 
pUedpis] RRC ĚpUíloha 7ě pUed startem 35. Internationale LKW FRIENDS on the road Jännerrallye 
2020. 

4.4.4  Vklad zahrnuje: - itineráU a ostatní dokumenty pro posádku - označení pro 1 soutEžní vozidlo - označení pro 2 servisní vozidla - označení pro 1 doprovodné vozidlo - označení pro 4 mechaniky - prioritní jezdci navýšení dle čl. 57.7 SPR 

4.5  Platba 
Vklad se platí bankovním pUevodem na níže uvedený účet:  
Banka:    Komerční banka Český Krumlov    
Majitel bankovního účtu:  ůMK Rallye Český Krumlov 
účet č.     43-2ř171Ř0217/0100.  
IBůN:    CZ 44 0100 0000 432ř171Ř0217 
BIC:     KOMBCZPPXXX 
VS:     Vygenerovaný kód v potvrzení pUihlášky 

4.6 Vrácení vkladu 
4.6.1 Vklad bude vrácen v plné výši: 

- pUi odmítnutí pUihlášky 
- pUi odvolání rally 
- pUi odvolání pUihlášky pUed konečnou uzávErkou pUihlášek  
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4.6.2 Částečné vrácení vkladu: 
- posádkám, které svou neúčast UádnE omluví pUed zahájením seznamovacích jízd, bude 

vráceno minimálnE Ř0 % vkladu  
- posádkám omluveným pUed začátkem doby pro administrativní pUejímku bude vráceno 

50 % vkladu.  
4.6.3 Vklad Ěnebo jeho částě bude vrácen do 1 mEsíce po skončení rally. 

5.  POJIŠTDNÍ 
5.1  PojištEní odpovEdnosti 
5.1.1 PoUadatel uzavUel pojistné smlouvy č. 002021ř6ř5 a dodatek pojistné smlouvy č. 2 s Českou 

podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, proti škodám zp]sobeným tUetí 
osobE do výše 10 000 000 Kč 

5.1.2 Všechny posádky musí pUi administrativní pUejímce pUedložit platnou mezinárodní zelenou kartu 
svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start. 

5.2.3 PojištEní poUadatel] a účastník] se sjednává s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 
5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti 
pojištEného. 

5.2 Každý jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištEní a doklad na 
požádání pUedložit pUi administrativní pUejímce Ěneplatí pro držitele licence ůS ůČRě. PojištEní 
zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí náklad] na pUípadné léčení v ČR. PojištEní musí 
být sjednáno od volného tréninku / shakedownu až po závErečné UP za cílem rally. 

5.2.1 PoUadatel se zavazuje sjednat pojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou pUi podniku jinému, 
a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla pro všechny účastníky, s výjimkou tEch posádek, 
kteUí u administrativní pUejímky doloží, že mají uzavUeno své dlouhodobé pojištEní odpovEdnosti 
pokrývající škody zp]sobené na uzavUené trati. 

5.3  Oznámení škody 
Posádky jsou povinny nejpozdEji do konce soutEže oznámit poUadateli škodu zp]sobenou jejich 
vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená pUedvolání soutEžícího a pUíslušné 
posádky k disciplinární komisi. 

5.4  Vyloučení z pojistného krytí 
Servisní vozidla, vozy pro seznamovací jízdy a další vozidla označená zvláštními tabulkami 
nejsou kryta pojištEním rally Ěs výjimkou pojištEných poUadatelských vozidelě.  

6.  REKLůMů ů OZNůČENÍ 
Viz PUíloha 4 tEchto ZU ROZMÍSTDNÍ REKLůM  

 
6.1 Povinná reklama 
 Na startovních číslech na dveUích: 
  levá strana  bude zveUejnEno v PU 
  pravá strana  bude zveUejnEno v PU 
 Na pUední tabulce:   bude zveUejnEno v PU   
 Štítek na zadní okno:  bude zveUejnEno v PU 
 Zadní dveUe Ěnebo blatník nebo zadní sloupekě - pravá a levá strana: ONI system Ě25 x 5,6 cmě,     
             SONůX Ě25 x ř cmě.  
6.2 Volitelná reklama dodaná poUadatelem: 
6.2.1  Vyhrazené místo: plocha 67 x 20 cm pod panely startovních čísel na obou pUedních dveUích. 

Pro Rally historických automobil] dle čl. 4.3.2.3 obdélník o šíUce 50 cm a výšce 14 cm na obou 
pUedních dveUí nad startovním číslem nebo 2 x 7 cm nad a pod startovním číslem  

6.2.2  Specifikace volitelné reklamy: 
  levá strana  bude zveUejnEno v PU 
  pravá strana  bude zveUejnEno v PU 
 UmístEní reklamy dodané poUadatelem je uvedeno v pUíloze IV tEchto ZU. 
6.3  Startovní čísla 

PUedepsaná označení dodaná poUadatelem ĚvčetnE reklamě musí být na vozidle upevnEna pUed 
technickou pUejímkou. 

Uﾏístěﾐí reklaﾏ┞ dodaﾐé pořadateleﾏ je uvedeﾐo v Příloze ヴ )U 
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7.  PNEUMůTIKY 
Nedodržení pUedpis] pro použití pneumatik bude oznámeno sportovním komisaU]m, kteUí mohou 
použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MST. 
7.1  Pneumatiky pro použití pUi rally 
Lze použít jen pneumatiky, které odpovídají ustanovením SPR v článku 13 a PUílohy V. Po celou dobu 
provozu vozidla na veUejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálnE 1,6 
mm. 
7.2  Pneumatiky pro seznamovací jízdy 
Po celou dobu provozu vozidla na veUejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik 
minimálnE 1,6 mm. 
7.3  Tuzemské zákony nebo zvláštní pUedpisy 
Po celou dobu provozu vozidla na veUejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik 
minimálnE 1,6 mm. 

Ř.  PůLIVO 
Je povoleno bezolovnaté palivo s maximálním množstvím olova 0,013 g/l, které musí být ve shodE s 
PUílohou J MST, čl 252.ř. 

ř.  SEZNůMOVůCÍ JÍZDY 
Seznamovací jízdy budou konány v souladu s čl. 35 SPR Harmonogram seznamovacích jízd je uveden 
v PUíloze 2 tEchto ZU. 
ř.1.  Postup pUi zápisu 

PUi pUevzetí itineráUe každá posádka oznámí poUadateli tovární a registrační značku 
seznamovacího vozu. Obdrží označení seznamovacího vozidla a výkaz seznamovacích jízd. 
Označení musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno v pravém horním rohu čelního 
skla a na obou zadních oknech seznamovacího vozidla. Po skončení této doby musí být 
z vozidla odstranEno. Toto označení neopravňuje posádku ke vstupu do servisního prostoru. 
Seznamovací vozy musí být pojištEny tak, jak to vyžaduje zákon. 

ř.2  Pravidla pro seznamovací jízdy 
ř.2.1  Program seznamovacích jízd je v pUíloze č. II tEchto ZU. Seznamovací jízdy budou konány v 

souladu s čl. 35 SPR a musí být použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené v čl. 35.1 
SPR. Tato vozidla musí být pojištEna tak, jak vyžaduje zákon. 

ř.2.2  Pro období pUed soutEží platí čl. 2.12 a 25.3 Regionálních pUedpis] FIů. Posádkám, které 
realizovaly seznamovací jízdy pUed uzávErkou pUihlášek, organizační výbor odmítne pUihlášku. 
Posádkám, které po uzávErce pUihlášek realizovaly seznamovací jízdy mimo oficiální dobu, 
Ueditel odmítne start a nebude jim vrácen vklad.  

ř.2.3  Po vydání ZU se m]že osoba spojená se soutEžícím pohybovat Ěs výjimkou pro pEšíě po trati 
rally pouze se souhlasem Ueditele rally ĚkromE seznamovacího vozu v dobE seznamovacích 
jízdě. Za porušení tohoto pravidla nese plnou odpovEdnost soutEžící, kterému Ueditel soutEže 
odmítne start.  

ř.2.4  Jsou povoleny maximálnE 3 pr]jezdy stejnou RZ. Jízda v protismEru RZ je zakázána s výjimkou 
úsek] vyznačených v itineráUi.  

ř.2.5 Kontrola dodržování rychlosti bude poUadatelem provádEna prostUednictví GPS jednotky pro 
seznamovací jízdy 
Nerespektování dopravních pUedpis] Ězejména pUekročení povolené rychlostiě bude kontrolovat 
a trestat Policie ČR standardním zp]sobem. To nevylučuje další sankce ze strany poUadatele 
podle čl. 20.2 SPR. 

ř.2.6  Pr]bEh seznamovacích jízd budou kontrolovat namátkovE komisaUi na startu a na stanovišti 
Stop každé rychlostní zkoušky. Jejich stanovištE budou označena standardními panely 
s červeným podkladem. Posádky mohou vjet do RZ a vyjet z RZ jen pUes stanovištE kontroly na 
startu a v cíli. Další kontroly mohou být také uvnitU rychlostní zkoušky. Posádky jsou povinny 
u tEchto panel] zastavit, pUedložit výkaz k potvrzení a Uídit se pokyny komisaU].  
Namátkovou kontrolou seznamovacích jízd Ueditel povEUil tyto rozhodčí faktu: 

 Karel Mach, Luboš Šalát, Tomáš Musil, Michal Mikeš, Jan Bláha, Martin Venuš, Pavel 
Kacerovský, Miroslav Kopecký, Václav VanEček.   

ř.2.7   PUipomínky posádek k trati  
 Datum: Čtvrtek 11. 11. 2021 Čas: Ř.00 – 1ř.00 hod. 
  Pátek 12. 11. 2021 Čas: Ř:00 – 12:00 hod. 
 Činovníci 
 CZE: Luboš Šalát Ětelefon: +420 724 371 037ě 
 ENG: Martin Venuš Ětelefon: +420 777 341 522ě 
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ř.2.Ř Zvláštní a/nebo národní omezení 
Maximální rychlost na silnicích je stanovena dopravními pUedpisy. Na vybraných silnicích 
poUadatel na základE jednání s majiteli komunikací a vedením obcí stanovil nižší rychlostní limity 
– pUi seznamovacích jízdách na trati RZ 1 / 5 České BudEjovice, Shakedown České BudEjovice, 
RZ 2 / 6 Rožmberk a RZ ř / 11 Kohout z Velkých Skalin do cíle Ělesní cestyě je povolena 
maximální rychlost nejvýše 50 km/h! 
Pro RZ 1 / 5 České BudEjovice jsou povoleny maximálnE 2 pr]jezdy.  

ř.2.ř GPS jednotky pro seznamovací jízdy 
Všechna vozidla použitá pro seznamovací jízdy musí být vybavena GPS jednotkou pro 
seznamovací jízdy, která je schopná zaznamenat pr]bEh seznamovacích jízd a dodržování 
dopravních pUedpis] v jejím pr]bEhu. 
PUedání jednotek GPS systému seznamovacích jízd: 
Místo:   Pavilon Z, VýstavištE České BudEjovice 
Datum:   StUeda 10. 11. 2021  
Čas:   16.00 – 1ř.00 hod. 
Datum:   Čtvrtek 11. 11. 2021  
Čas:   7.00 – 10.00 hod. 
Jednotky se budou vracet na administrativní pUejímce. Za pozdní odevzdání jednotky zaplatí 
posádka finanční pokutu ve výši 1 000 Kč. Za ztracenou jednotku penále 3 630 Kč. 

10.  ůDMINISTRůTIVNÍ PTEJÍMKů 
10.1 Dokumenty k pUedložení 
  PUi administrativní pUejímce každá posádka pUedloží:  
 - licenci soutEžícího 
 - licenci jezdce a spolujezdce 
 - platné Uidičské pr]kazy jezdce a spolujezdce 
 - povolení od ůSN Ěpovinné pro zahraniční posádkyě 
 - doplnEní všech podrobností v pUihlášce 
 - doklad o zákonném pojištEní odpovEdnosti za vozidlo ĚMezinárodní automobilová pojišťovací kartaě  
 - doklady o registraci vozidla 
 - souhlas majitele vozidla, pokud jím není jeden z člen] posádky 

10.2  Místo a časový rozvrh: 
  Viz program ĚZU čl. 3ě 
  Místo: Pavilon Z, VýstavištE České BudEjovice 

 GPS N 4Ř°5ř.06023', E 14°27.56442' 
Datum: Pátek 12. 11. 2021  Čas: 11.30 – 15.00 hod.                          

11.  TECHNICKÝ PTEJÍMKů, PLOMBOVÁNÍ, ZNůČENÍ 
11.1  Místo a časový rozvrh: 

Vozy m]že pUi kontrole prezentovat zástupce týmu. Viz program ĚZU čl. 3ě 
  Místo: Pavilon Z, VýstavištE České BudEjovice 
   GPS N 4Ř°5ř.06023', E 14°27.56442' 
  Datum: Pátek 12. 11. 2021  

Čas: 11.45 – 15.15 hod. 
Čas technické pUejímky bude zaslán v potvrzení pUihlášky a uveden na internetových stránkách 
www.rallyekrumlov.cz. OpoždEný nebo pUedčasný pUíjezd na technickou pUejímku se trestá penEžitou 
pokutou 1000 Kč za každých dokončených 5 minut zpoždEní. PUi zpoždEní nad 30 min. bude posádka 
oznámena sportovním komisaU]m 

11.1.1  Technická pUejímka, povinné dokumenty 
PUi technické pUejímce každý soutEžící pUedloží: 
- homologační list vozidla, sportovní pr]kaz vozidla Ěje-li pUedepsáně 
- cedule SOS / OK Ěformát ů3ě 
- vyplnEnou technickou kartu s bezpečnostní výbavou jezdce a spolujezdce s potvrzením o 
absolvování administrativní pUejímky 
- další dokumenty stanovené technickými pUedpisy. 
Ve venkovním prostoru pUed vjezdem na pracovištE technické kontroly bude provedena montáž a 
kontrola GPS podle čl. 11.7.4 ZU. 
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11.1.2  Plombování a značení Ězároveň pUi technické pUejímceě 
Platí ustanovení SPR. 
11.2  ZástErky 
Použití zástErek se Uídí čl. 252.7.7 PUílohy J, MST FIů. 
11.3  Okna 
Použití kouUové nebo postUíbUené fólie na bočních oknech, na zadním oknE a na skle otevírací stUechy 
se Uídí čl. 253.11 PUílohy J, MST FIů. 
11.4  Bezpečnostní výbava jezdc] 
Každý soutEžící musí pUedložit kompletní oblečení, které hodlá použít, včetnE pUileb a systému FHR 
ĚnapU. HůNSě, a vyplnEné formuláUe bezpečnostní výbavy. Bude kontrolována shoda s kapitolou III 
PUílohy L MST. 
11.5  Hlučnost vozidel 
Všechna vozidla musí být vybavena Uádným stabilním tlumičem výfuku. 
Hladina vnEjšího hluku mEUená statickou metodou nesmí pUekročit ř6 dB Ěůě pro všechny vozy 
s povolenou tolerancí +2 dB Ěůě na chybu mEUení. MEUení se provádí pUi 3500 ot./min. u zážehových 
motor] a 2500 ot./min. u vznEtových motor] podle pUedpisu EHK 51.02. MEUení hluku bude provádEno 
pUi technické pUejímce a pUípadnE i v pr]bEhu rally. PUekročení limitu hladiny hluku pUi technické 
pUejímce se trestá odmítnutím startu, pUekročení hladiny hluku pUi kontrole v pr]bEhu rally bude 
oznámeno sportovním komisaU]m, kteUí mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MST. 
11.6  Národní pUedpisy 
Všechna vozidla podle článku 4.3.2 ZU musí odpovídat vyhlášce s pUíslušnými výjimkami pro 
sportovní vozidla. 
11.6.1  Katalyzátory 
Všechna vozidla musí být povinnE vybavena účinným homologovaným katalyzátorem. 
Za chybEjící nebo neúčinný katalyzátor pUi pUejímce bude posádce odmítnut start. Vozidlo 
s chybEjícím nebo neúplným katalyzátorem v pr]bEhu rally bude oznámeno sportovním komisaU]m, 
kteUí mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MST. 
11.6.2  OsvEtlení vozidel 
Ve spojovacích úsecích mezi rychlostními zkouškami lze použít osvEtlení vozidla pouze p]vodními 
vestavEnými a pUídavnými svEtlomety s homologací EHK Ě"E"ě. SvEtlomety bez homologace E nesmí 
být ve spojovacích úsecích použity. Dodržování tohoto ustanovení bude kontrolováno rozhodčími 
faktu a jeho porušení bude oznámeno sportovním komisaU]m, kteUí mohou použít sankce podle čl. 
12.1 a 12.2 MST. 
11.7  Povinné monitorovací zaUízení ONI® ĚGPSě 
11.7.1  Každé rally vozidlo musí být ještE pUed technickou pUejímkou vybaveno funkčním držákem 
monitorovací jednotky GPS včetnE dvou antén, diodou elektronické červené vlajky a osazenou 
monitorovací jednotkou. 
11.7.2  SoutEžící obdrží držáky od správce GPS a musí je do svých vozidel namontovat podle 
dodaného instalačního manuálu ještE pUed technickou pUejímkou. 
11.7.3  Správce zaUízení po jeho instalaci zkontroluje montáž držáku, osadí jej sledovací jednotkou a 
pomocí „Dallas“ čipu monitorovací systém otestuje. Pro instalaci p]jčovací sady GPS je potUeba 
nachystat vývod napájení 12 V. 
11.7.4  Záp]jční poplatky 

monitorovací jednotka 110 Kč Ěpoplatek je součástí vkladuě 
držák jednotky 370 Kč 
kompletní mobilní jednotka Ěpro cizinceě 15 € 
PUípadné zničení, nevrácení nebo poškození zaUízení musí soutEžící uhradit podle 
schváleného ceníku. 
Všechny další podrobnosti jsou obsaženy v dokumentaci dodané pUi prezentaci posádek a v 
pUíloze 6 tEchto ZU. 

11.7.5  Jakýkoliv pokus o úpravu, manipulaci či zásah do monitorovacího zaUízení, který kv]li vnEjším 
zásah]m znemožní zaznamenávání 

12.  PR¥BDH RůLLY 
12.1 Zp]soby startu a startovní poUadí 
 - Startovní poUadí pro 1. etapu: prioritní jezdci ĚFIů, ůSNě, ostatní budou zaUazeni dle jejich 

pUedchozích výsledk] a kvality 
ůě  Start do 1. sekce 1. etapy 

 Posádky se i s vozidly dostaví podle itineráUe a v čase stanoveném ve startovní listinE pUímo na 
start. 
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 Bě Nový start po odpadnutí 
SoutEžní v]z, který nedokončí 1. etapu rally, m]že znovu odstartovat do další etapy. Pro nový 
start musí být splnEny podmínky čl. 54 SPR. Sv]j úmysl pokračovat v rally musí soutEžící 
oznámit organizátor]m minimálnE 1 hodinu pUed vyvEšením startovní listiny pro 2. 
etapu. Takový v]z se pak musí ohlásit v nočním uzavUeném parkovišti zUízeném pUed pUíští 
etapou nejpozdEji 1 hodinu pUed plánovaným startem 2. etapy. Technická kontrola po opravE 
bude provedena dle harmonogramu uvedeného v bodu 3 tEchto ZU. 

 
12.2  Zp]sob startu do rychlostních zkoušek  

Start do RZ ĚkromE okruhových, pro které platí čl. 12.5ě bude proveden pomocí elektronických 
digitálních startovacích hodin umístEných na startu RZ v zorném poli jezdce a doplnEných 
fotobuňkou pro zjištEní pUedčasných start]. Fotobuňka je umístEna 50 cm za startovní čarou 
ve výšce 50 Ě+/- 5ě cm. Vozidlo musí být postaveno tak, aby jeho pUední část byla na úrovni 
startovní čáry. 
ČasomEUič jízdní výkaz vrátí posádce až v minutE startovní procedury. 
Postup startéra pUi použití elektronických digitálních hodin: 
Bude použita svEtelná signalizace s digitálním odpočítáváním času: 
3ř sekund - rozsvítí se červené svEtlo 
30 sekund - startér ukáže na startovací hodiny 
10 sekund - problikne červené svEtlo 
0 - Start - rozsvítí se zelené svEtlo 
- 20 sekund - zhasne zelené a rozsvítí se červené svEtlo a bude uplatnEn čl. 4Ř.4.3 SPR. 

 V pUípadE poruchy elektronických digitálních startovacích hodin vozidlo odstartuje na pokyn 
startéra. 

 
12.3  Cílový ceremoniál 

SoutEžní trať končí v ČK na vjezdu do záchytného parkovištE pUed cílovou rampou. Pro první tUi 
posádky v absolutní klasifikaci budou pUipraveny stupnE vítEz]. Ostatní ceny podle čl. 14.2 ZU 
budou pUedány bEhem slavnostního vyhlášení výsledk]. Posádky jsou po ceremoniálu povinny 
okamžitE odjet do cílového UP. 

 
12.4 PUedčasný pUíjezd do cíle etapy 

 PUedčasný pUíjezd do ČK 1ů Ěcíle 1. sekceě, Řů Ěcíle 1.etapyě a 12ů Ěcíle rallyě je povolen bez 
penalizace. 

 
12.5 Okruhové RZ  
12.5.1 Pro RZ  1 / 5 České BudEjovice platí tato pravidla: 

 V ČK pUed startem okruhové RZ bude posádkám do jízdního výkazu zaznamenán čas, který je 
počátkem jízdní doby do pUíští ČK. Vjezd do RZ bude Uízen časomEUičem pUibližnE v minutových 
intervalech s ohledem na bezpečnost jezdc]. 
 Na pokyn časomEUiče posádka vjede do okruhové RZ, projede letmým startem, kde jí bude 
zmEUen pUesný startovní čas a pokračuje v jízdE po RZ. ůbsolvuje pUedepsanou trať podle 
itineráUe Ějednotlivá kola si počítá samaě a po pr]jezdu letmým cílem musí zmírnit rychlost a 
zastavit u panelu STOP, kde pUedloží jízdní výkaz k potvrzení. PUi výjezdu z okruhu a v oblasti 
cíle i mezi cílem a panelem STOP nesmí posádka zastavit ani ohrožovat ostatní posádky. 
 Výsledek RZ nemusí být posádkám sdElován hned na stanovišti STOP, bude jim oznámen 
nejpozdEji na konci sekce.  
Start s použitím semaforu: 
ProbEhne-li start v pUedpokládaném časovém intervalu startu Ěcca 1 minutaě, ukáže časomEUič 
cca 5 vteUin pUed rozsvícením zeleného svEtla posádce tabulku s číslem 5. V pUípadE potUeby  
delšího časového intervalu než lze pUedpokládat, ukáže časomEUič posádce nejdUíve tabulku 
STOP a následnE pak cca 5 vteUin pUed rozsvícením zeleného svEtla tabulku s číslem 5. Start 
na červené svEtlo je zakázán! 

12.5.2 Nedodržení pUedpis] pro okruhovou zkoušku nebo prokazatelné zkrácení trati bude oznámeno 
SK.  

12.5.3 Posádka, která neabsolvuje plný počet pUedepsaných kol, obdrží ke svému skutečnému času 
penalizaci 5 minut za každé neodjeté kolo. Posádce, která ujede více kol, než je pUedepsaný 
počet, bude započítán skutečný čas za všechna odjetá kola  
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12.5.4  Posádky, kterým byla vyvEšena červená vlajka, pokračují sníženou rychlostí až k výjezdu 
z okruhu a potom, bez ohledu na počet ujetých kol, ihned odjedou ke stanovišti STOP. Bude jim 
pUidElen náhradní čas. 

12.5.5  ČasomEUiči mEUí všechny pr]jezdy jednotlivými koly. 
 
12.6  Zvláštní postupy a činnosti 
12.6.1  Dostupnost účastník] 

 Účastníci, kteUí zaparkují svá vozidla v Parc Fermé po projetí cílem rally, musí z]stat k dispozici 
na telefonu Ěmobilnímě až do vyvEšení konečné klasifikace. 

12.6.2  Klasifikace 
 Oficiální závErečná klasifikace nebude po skončení závodu rozesílána. Konečná klasifikace 
bude zveUejnEna na digitální vývEsce na internetových stránkách na adrese 
www.rallyekrumlov.cz. 

12.6.3  Pr]zkumná vozidla 
Pravidla pro pr]zkumná vozidla se Uídí čl. 35.6 SPR. 
UzávErka pro objednání pr]zkumných vozidel 

Datum:  31.10.2021 
  Čas:  20:00 
Poplatek za registraci: 2 000 Kč 

 
12.7  Oficiální čas rally  

Oficiálním časem rally je astronomický čas dostupný online na www.time.is. 
 
12.Ř  Organizace servisního parkovištE 

aě OtevUení servisního parkovištE  
Datum: Čtvrtek 11. 11. 2021  Čas: od 14.00 hod. do 22.00 hodin 
Datum: Pátek 12. 11. 2021  Čas: od 6.00 hod. 

 
bě Prioritním jezdc]m FIů a ůSN bude vymezena plocha cca 100 m2, ostatním posádkám Ř0 m2. 
PUidElené místo bude soutEžícím oznámeno pUi vydání itineráUe a plán rozmístEní bude 
k dispozici i na www stránkách poUadatele.  
 

Servis UmístEní PUedepsaná doba VýmEna pneu Tankování Flexi servis 
1. etapa Sobota  13. 11. 2021 

ů Č.BudEjovice - VýstavištE 15´ ůNO ůNO NE 
B Č.BudEjovice - VýstavištE 30´ ůNO ůNO NE 
C Č.BudějoviIe ‐ Výstaviště ヴヵ´ ANO NE NE 

2. etapa NedEle  14. 11. 2021 
C Č.BudEjovice - VýstavištE 15´ ůNO ůNO NE 
D Č.BudEjovice - VýstavištE 30´ ůNO ůNO NE 

 

Zvláštní požadavky: 
- vEtší místo za 250 Kč bez DPH na m2, 
Tešení požadavku na umístEní není poUadatelem zaručeno. 
Zvláštní požadavky na zvEtšení plochy v servisu, pUípadnE další služby, musí být poUadateli 
dodány písemnE nejpozdEji do termínu uzávErky pUihlášek 
Do servisního parkovištE České BudEjovice smí vjet pouze vozidlo s UádnE upevnEným 
označením „SERVICE“. TUetí označení vozidla „SERVICE“ ĚkromE komerčního balíčku ůSN 
prioritních jezdc]ě je možné zakoupit za 5 000 Kč 
MaximálnE pro dvE další týmová vozidla si soutEžící mohou pUi administrativní pUejímce zakoupit 
jiné označení za 1 500 Kč, se kterým lze parkovat na vyhrazeném místE v blízkosti servisního 
parkovištE. 
Zvláštní požadavky uplatnEné až po uzávErce pUihlášek, a poUadatelem zajištEné, budou navíc 
nad ceníkové ceny zpoplatnEny částkou 5 000 Kč bez DPH. 
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cě Provozní pravidla: 
- Maximální rychlost 30 km/hod 
- ZnečištEní servisních a opravárenských ploch 

SoutEžící je povinen opustit své stanovištE čisté, uklizené a bez odpadu  
- Catering v servisní zónE 

Pokud by nEjaký tým nebo firma plánovaly v servisním parkovišti catering pro hosty, 
musí být toto dohodnuto mezi organizátory cateringu a Ueditelstvím rally nejpozdEji do 
uzávErky pUihlášek. Jinak je Ueditelství rally oprávnEno catering zakázat. 
Výjimkou z toho je vlastní zásobování posádek, pUedevším jezdc] a mechanik]. 
PoUadatel m]že pUi použití cateringových firem, vzhledem k likvidaci odpadu, vybírat 
pUíspEvek na náklady. Prodej jídel a nápoj] v servisní zónE bez souhlasu poUadatele je 
pUísnE zakázán. 

- Výstavní a pUedvádEcí akce v servisní zónE 
Pokud by nEjaký tým nebo firma plánovaly v servisní zónE výstavu či pUedvádEcí akci 
pro hosty, musí být toto dohodnuto mezi organizátory výstav a pUedvádEcích akcí 
a Ueditelstvím rally nejpozdEji do ukončení prezentace posádek. PUípadné povolení 
bude Ueditelstvím rally zpoplatnEno. 
Výstavy a pUedvádEcí akce v servisní zónE bez souhlasu poUadatele jsou pUísnE 
zakázány. 

dě V servisním areálu VýstavištE Česká BudEjovice je zakázáno použití elektrocentrál a je k 
dispozici pUipojení Ě230/400 Vě. Cena za 230V činí 1 0Řř Kč, cena za 400V je 1 ř36 Kč za 1 
pUipojovací místo. Poplatek by mEl být zaplacen s vkladem nebo nejpozdEji pUi prezentaci 
každé posádky. Poplatek bude v plné výši odvedena pronajímateli VýstavištE České 
BudEjovice. Každé servisní místo bude pUipojeno zamEstnanci VýstavištE České BudEjovice. 
Kontaktní informace budou poskytnuty pUi prezentaci posádky. 

Za porušení pravidel pro servisní parkovištE udElí Ueditel soutEžícímu pokutu do 5 000 Kč. 
ZávažnEjší pUestupky oznámí sportovním komisaU]m. 
 

12.5.2 Shakedown   
 Místo:  České BudEjovice, výstavištE  
 Datum:  Pátek 12. 11. 2021 
 Čas:  14.00 – 14.30 startovní číslo 1 – 15 a pozvané posádky 
  14.30 – 16.00 všichni registrovaní 

 
Registrace pro shakedown by mEla být potvrzena v pUihlášce a je zpoplatnEna částkou 1 200 Kč 
pro každé auto. Poplatek by mEl být uhrazen zároveň s vkladem. Registrace je možná až do 
konce administrativní pUejímky. Účast na shakedownu je povolena pouze registrovaným 
posádkám. 

  Všechna bezpečnostní pravidla pro RZ jsou platná i pro shakedown. 
 
12.5.3 Retardéry 

Na trati RZ budou z bezpečnostních d]vod] zUízeny retardéry. Rozhodčí faktu budou zveUejnEni 
na oficiální vývEsce.  
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Nákres standardního retardéru 
 

 
   

Balík v základnE / element 
in base 

Ěžádná penalizace / without 
penaltyě 

Balík posunut, ale stále v základnE  
/ moving one part of the chicane, but 

still in the base 
Ěžádná penalizace / without penaltyě 
Posunutí dvou prvk] / moving two 

parts 
Ě30 sec. penalizace / penalty 30 secě

Balík posunut mímo základnu 
/moving part off the base 

Ě30 ec. penalizace / 
penalty 30 secě 

 

13. OZNůČENÍ ČINOVNÍK¥ 
Vedoucí stanovišť budou označeni takto: 

 Vedoucí kontroly:   červená vesta 
 Vedoucí RZ:    oranžová bunda/vesta s označením  
 Traťoví komisaUi:   žlutá vesta  
 KomisaUi radiobodu:   žlutá vesta se znakem RB Ěbleskě 
 Bezpečnostní komisaUi:   oranžová vesta 

Činovník pro styk se soutEžícími  černá vesta s textem “’Činovník pro styk se 
soutEžícími / Competitors relation officer“ 

ČasomEUič: žlutá reflexní vesta s nápisem „ČůSOMDTIČ-TIMING“ 
Technický komisaU  černá vesta 
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14.  KLůSIFIKůCE ů CENY 
14.1  Klasifikace:  
14.1.1 Mistrovství ČR v rally 

- absolutní klasifikace  
- samostatná klasifikace voz] 2WD 
- tUídy 2 až 13 
- Juniorský mistr ČR 
- Dámský pohár ČR  

14.1.2 Ostatní klasifikace 
- Peugeot Rally CUP Czech Republic 2021 
- Pohár Pirelli 2021 

14.1.3 Samostatné hodnocení každé etapy 
- absolutní klasifikace 
- vozy 2WD 
- tUídy 2 - 13  

14.1.4   Celková klasifikace historických automobil]  
-      klasifikace kategorií 1-5  Ěviz čl. 4.3.4 ZUě 
-      klasifikace dle tUíd 

14.1.5 Celková klasifikace Poháru poUadatele. 
 
14.2  CENY 
14.2.1   Následující poháry a ceny budou udEleny v celkové klasifikaci MČR: 
 1. místo  poháry  
 2. místo  poháry  
 3. místo  poháry  
14.2.2  Následující poháry a ceny budou udEleny v celkové klasifikaci, klasifikaci 2WD a tUídách 2-13 

Mistrovství ČR v rally: 
 1. místo  poháry  
 2. místo  poháry  
 3. místo  poháry 
 - pro nejvýše umístEné posádce s juniorským jezdcem - poháry 
  - pro nejlepší dámskou posádku - poháry 
  - pro nejlepší smíšenou posádku – poháry 
14.2.3  Následující poháry a ceny budou udEleny v celkové klasifikaci Rally historických automobil]: 
 1. místo  poháry  
 2. místo  poháry  
 3. místo  poháry 
14.2.4  Následující poháry a ceny budou udEleny v klasifikacích kategorií 1 - 5 Mistrovství ČR v rally 

historických automobil]: 
 1. místo  poháry  
 2. místo  poháry  
 3. místo  poháry 
14.2.5 Následující poháry a ceny budou udEleny v jednotlivých tUídách kategorií 1 - 5 Mistrovství ČR 

v rally historických automobil]: 
 1. místo   poháry 
 2. místo   poháry 
 3. místo   poháry 
14.3.1 Nejrychlejší posádka 4Ř. Rallye Český Krumlov 
14.3.2   Následující poháry a ceny budou udEleny v celkové klasifikaci Poháru poUadatele: 
 1. místo   poháry 
 2. místo   poháry 
 3. místo    poháry 
14.3.3 PUípadné další ceny budou specifikovány v provádEcích ustanoveních 
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15.  ZÁVDREČNÉ KONTROLY ů PROTESTY 
15.1.  ZávErečná kontrola určených vozidel 

Místo a čas: viz program Ěčl. 3 ZUě 
Posádka pUedvolaná na závErečnou technickou kontrolu musí neprodlenE poslechnout pokyn] 
poUadatele, a to v pUípadE, že by to znamenalo vynechání jedné či více časových kontrol. 
BEhem závErečné technické kontroly musí být pUedložen originální homologační list vozidla a 
další nezbytné dokumenty. Pro nádobní vozy musejí být pUedloženy odpovídající dokumenty 
ůSN. 

15.2.  Poplatek pUi protestu 
Stanoven ve výši: 11 500 Kč 
Pokud protest vyžaduje demontáž a opEtovnou montáž vybrané části vozidla, další poplatek 
bude upUesnEn sportovními komisaUi na doporučení Hlavního technického komisaUe. 

15.3.  Poplatky pUi odvolání 
národní Ěk ůSNě: 22 000 Kč 
Všechny protesty a/nebo odvolání musejí být podány v souladu s čl. 13 a 15 MST FIů, resp. 
čl. 5.2 a 5.3 NST a, pokud je vyžadováno, se soudními a disciplinárními pravidly FIů. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Luboš Šalát 
Ueditel rally 
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PTÍLOHů Č. 1  ČůSOVÝ HARMONOGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAKEDOWN FRIDAY / PÁTEK  12/11/21

Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time 1st car due

Místo RZ délka Trať bez RZ Spoj.úsek Jízdní doba 1.vozidlo
16:30

Service OUT / KONEC

SHAKEDOWN start -- 0,49 0,49

SD SHAKEDOWN Č.Budějovice 1,53 -- -- 14:00

Service IN / VSTUP 0,38 1,91

SHAKEDOWN Totals / Celkem 1,53 1,53 1,91

LEG / ETAPA 1 * START SECTION / SEKCE 1 FRIDAY / PÁTEK 12/11/21

Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time 1st car due
Místo RZ délka Trať bez RZ Spoj.úsek Jízdní doba 1.vozidlo

16:30
1 START I. České Budějovice -- 0,00 0,00 0:00 17:57

SS 1 SuperSS / SuperRZ  Č.Budějovice 1 2,75 -- -- 0:03 18:00

1A Parc Fermé  IN / VSTUP VCB 0,28 3,03 0:08 18:08

SECTION / SEKCE 1 Totals / Celkem 2,75 0,28 3,03

LEG / ETAPA 1 * RE-START SECTION / SEKCE 2, 3 SATURDAY / SOBOTA 13/11/21

1B Parc Fermé OUT/KONEC-Service IN / VSTUP 0,00 0,00 0:00 10:30

Service A ĚČ.BudEjoviceě (2,75) (0,28) (3,03) 0:15

1C Service OUT / KONEC -- -- -- 10:45

RZ1 Refuel 

Distance to next refuel (36,02) (81,35) (117,37)

1D Pódium Český Krumlov -- 24,15 24,15 0:50 11:35

2 Spolí -- 6,37 6,37 0:14 11:49

SS 2 Rožmitál 1  (Spolí-Rožmitál na Š.) 11,83 -- -- 0:03 11:52

3 Rožmitál na Š. -- 1,93 13,76 0:23 12:15

SS 3 Rožmberk 1  (Rožmitál-Rožmberk) 8,79 -- -- 0:03 12:18

4 Blansko -- 24,77 33,56 0:44 13:02

SS 4 Ján 1  (Blansko-statek  Jan) 12,65 -- -- 0:03 13:05

4A Regroup / Přeskupení Velešín) IN / VSTUP 5,00 17,65 0:24 13:29

4B Regroup / Přeskupení OUT / KONEC 0:35 14:04

5 České Budějovice -- 18,85 18,85 0:27 14:31

SS 5 SuperSS / SuperRZ  Č.Budějovice 2 2,75 -- -- 0:03 14:34

5A Service IN / VSTUP 0,28 3,03 0:08 14:42

Service B ĚČ.BudEjoviceě (36,02) (81,35) (117,37) 0:30

5B Service OUT / KONEC -- -- -- 15:12

Refuel 

Distance to next refuel (33,27) (80,09) (113,36)

6 Spolí -- 29,59 29,59 0:42 15:54

SS 6 Rožmitál 2  (Spolí-Rožmitál na Š.) 11,83 -- -- 0:03 15:57

7 Rožmitál na Š. -- 1,93 13,76 0:23 16:20

SS 7 Rožmberk 2  (Rožmitál-Rožmberk) 8,79 -- -- 0:03 16:23
8 Blansko -- 24,77 33,56 0:44 17:07

SS 8 Ján 2 (Blansko - statek Jan) 12,65 -- -- 0:03 17:10

8A Service IN / VSTUP Č.BudEjovice 23,80 36,45 0:48 17:58

Service C ĚČ.BudEjoviceě (33,27) (80,09) (113,36) 0:45

8B Parc Fermé IN / VSTUP -- -- -- 18:43

Leg / Etapa 1 Totals / Celkem 72,04 161,72 233,76

OVERNIGHT REGROUP / NOČNÍ PŘESKUPENÍ

48. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2021
Sunrise 7:07 - Sunset 16:27

SS/RZ

TC/ČK
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OVERNIGHT REGROUP / NOČNÍ PŘESKUPENÍ

Sunrise 7:06 - Sunset 16:25
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PTÍLOHů Č. 2  PROGRůM SEZNůMOVůCÍCH JÍZD 
 

RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKů 
SPECIAL STAGE 

Čtvrtek 11. 11. 2021 
Thursday 11. 11 2021 

Pátek 12. 11. 2021 
Friday 12. 11. 2021 

1, 5 České BudEjovice 18:30 – 20:00 NE / NO 
2, 6 Rožmberk 8:00 – 19:00 7:00 – 12:00 
3, 7 Rožmitál 8:00 – 19:00 7:00 – 12:00 
4, 8 Ján 8:00 – 19:00 8:00 – 12:00 
9, 11 Kohout 8:00 – 19:00 8:00 – 12:00 
10, 12 Malonty 8:00 – 19:00 8:00 – 12:00 
Shakedown České BudEjovice NE / NO 11:00 - 12:00 

 

PUi seznamovacích jízdách na trati RZ 1 / 5  České BudEjovice, Shakedown České BudEjovice, RZ 2 / 
6 Rožmberk, RZ 9 / 11 Kohout od Velkých Skalin do cíle Ělesní cesty) je povolena maximální rychlost 
nejvýše 50 km/h! 

 

 

LEG / ETAPA 2 * RE-START SECTION / SEKCE 4, 5 SUNDAY / NEDDLE  14/11/21

Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time 1st car due

Místo RZ délka Trať bez RZ Spoj.úsek Jízdní doba 1.vozidlo

RE-START LEG / ETAPA 2 Č.BudEjovice 
8C Parc Fermé OUT / KONEC - Service IN / VSTUP -- -- 7:15

Service D ĚČ.BudEjoviceě (0,00) (0,00) (0,00) 0:15

8D 9CService OUT / KONEC -- -- -- 7:30

Refuel 

Distance to next refuel (35,73) (93,54) (129,27)

9 Soběnov -- 34,93 34,81 0:47 8:17

SS 9 Kohout 1  (Soběnov stat.-Předlesí) 10,56 -- -- 0:03 8:20

10 Rapotice -- 15,60 26,16 0:35 8:55

SS 10 Malonty 1 (Rapotice-Rychnov) 25,17 -- -- 0:03 8:58

10A Regroup / Přeskupení (Kaplice) IN / VSTUP 13,20 38,37 0:46 9:44

10B Regroup/Přeskupení OUT/KONEC 0:30 10:14

10C Service ČB IN/VSTUP 29,83 29,93 0:40 10:54

Service E ĚČ.BudEjoviceě (35,73) (93,54) (129,27) 0:30

10D Service OUT / KONEC -- -- -- 11:24

Refuel ###### #ODKAZ! #ODKAZ!

Distance to Parc Fermé (35,73) (81,28) (117,01)

11 Soběnov -- 34,81 34,81 0:47 12:11

SS 11 Kohout 2  (Soběnov stat.-Předlesí) 10,56 -- -- 0:03 12:14

12 Rapotice -- 15,60 26,16 0:35 12:49

SS 12 Malonty 2  (Rapotice-Rychnov) 25,17 -- -- 0:03 12:52

12A Finish / Cíl Č.Krumlov -- 30,87 56,04 1:08 14:00

Leg / Etapa 2 Totals / Celkem 71,46 174,82 246,28

SS Liaison Total
RZ bez RZ Celkem

Leg / Etapa 1 - 8 SS / RZ 72,04 161,72 233,76 30,82%

Leg / Etapa 2 - 4 SS / RZ 71,46 174,82 246,28 29,02%

Total / Celkem - 12 SS / RZ 143,50 336,54 480,04 29,89%

Vers.29/09/2021

TOTALS OF THE RALLY / CELKEM RALLY

Sunrise 7:10 - Sunset 16:24
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PTÍLOHů Č. 3   ČINOVNÍK PRO STYK SE SOUTDŽÍCÍMI 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Petr Starý 

 

Czech, English  
                                     
Friday / Pátek 12. 11. 2021 
12:00 – 16:00   ůdministrative checks, České BudEjovice  
 ůdministrativní pUejímky, České BudEjovice 

 
 

17:50 – 20:30 Start of the Rally (1st section, Leg 1)  
 Start rallye (1. sekce, 1. etapa) 

 
 

 
Saturday / Sobota 13. 11. 2021 
10:15 – 12:30   Start of Section 2 the Leg 2  
 Start 2. Sekce 1. Etapy 

 
 

13:30 – 15:00 Regrouping (TC 4B Velešín)  
 PUeskupení ĚČK 4B Velešín) 

 
 

20:00 – 20:30 Publication of start list for Leg 2  
 VyvEšení startovních čas] do 2,etapy  
   
Sunday /NedEle  14. 11. 2021  
10:00 – 12:30 Regrouping (TC 10B Kaplice)  
 PUeskupení ĚČK 10B Kaplice) 

 
 

14:00 – 16:00 Finish of the rally ĚTC12ů Český Krumlově  
 Cíl rally ĚČK 12ů Český Krumlově 

 
 

   
17:30 – 18:00 Publication of the Provisional Final results  
 VyvEšení pUedbEžných konečných výsledk]  
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PTÍLOHů Č. 4   ROZMÍSTDNÍ REKLůM 
 
UMÍSTDNÍ POVINNÉ ů VOLITELNÉ REKLůMY DODůNÉ POTůDůTELEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná reklama poUadatele - bude oznámena v PU. 

Startovní čísla: 
 levá strana    TBA     
 pravá strana    TBA        
PUední rallye štítek:   TBA  
Zadní okenní panel:   TBA 
Zadní dveUe nebo blatník Ělevý/pravýě: ONI system (25 x 5,6 cm), SONAX (25 x 9 cm). 
 

Nepovinná reklama poUadatele - bude oznámena v bulletinu. 
 
Panel 67 x 20 cm pod startovním číslem bočních dveUí: TBA 
Panel 67 x 20 cm pod bočními dveUmi startovní číslo: TBA 
 
 
 
Historické automobily dle čl. 4.3.4: 
Prostor pro reklamu poUadatele je ohraničený šíUkou panelu min. 50 cm a výškou 14 cm, nebo 2 x 7 cm 
nad a/nebo pod číslemě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadní blatníky nebo dveUe vpravo/vlevo   ONI SYSTEM 
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PTÍLOHů Č. 5   BEZPEČNOSTNÍ VÝBůVů JEZDCE 
 
1. NehoUlavý odEv 
PUi rychlostních zkouškách rally musí být všichni jezdci a spolujezdci oblečeni do kombinézy, 
dlouhého 
spodního prádla, kukly, ponožek, bot a rukavic homologovaných podle FIů standardu ŘŘ56‐2000 a 
technického listu č. 27 Ěpro spolujezdce pUi rally je použití rukavic volitelnéě v souladu s čl. 6.1 kap. E 
NST. 
 
2. Ochranné pUilby 
PUi rychlostních zkouškách rally musí mít všichni jezdci a spolujezdci nasazeny ochranné pUilby 
odpovídající standard]m FIů a uvedené v technickém listu FIů č. 25 resp. pUilby, uvedené na 
Technických listech FIů č. 33, 41, 4ř a 6ř Ěwww.fia.comě. 
 
3. Zádržný systém hlavy ĚFHR, FIů napU. Hansě 
Podle čl. 3 kap. III PUílohy MST je použití zádržného systému hlavy schváleného FIů povinné pro 
všechny jezdce a spolujezdce. Systémy homologované FIů podle normy ŘŘ5Ř jsou uvedeny v 
Technickém listu FIů č. 2ř a 36 a musí být používány pouze s prvky schválenými FIů podle čl. 3.2 
kap. III PUílohy L MST FIů. 
 
4. Bezpečnostní pásy 
Jezdci a spolujezdci musí být po celou dobu jízdy na rychlostní zkoušce a na trati rally upoutáni v 
sedadle pomocí bezpečnostních pás] odpovídajících specifikacím PUílohy J pro pUíslušný v]z Ěčl. 4 
kap. 
III PUílohy L MSTě. Podle čl. 253/6.1 PUílohy J musí být všechna vozidla vybavena bezpečnostními 
pásy 
s homologací FIů ŘŘ53/řŘ. Je d]raznE doporučeno použití bezpečnostních pás] vybavených zámkem 
typu „P“ /push‐button/ s tlačným mechanismem. Ve voze musí být trvale dva nože na pásy. Musí být 
snadno dostupné pro jezdce a spolujezdce sedící ve svých sedadlech se zapnutými pásy. 
 
5. Karta bezpečnostní výbavy jezdce 
PUi technické pUejímce soutEžící odevzdá detaily bezpečnostní výbavy jezdce a spolujezdce. Tyto 
detaily vyplní v technické kartE. 
 
Najdete na webových stránkách: www.autoklub,cz 
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PTÍLOHů Č. 6   JEDNOTNÝ MONITOROVůCÍ GPS SYSTÉM ONI® 

 
Monitorovací GPS systém ONI® 

1. Všeobecná ustanovení 
BEhem rallye musí být všechna soutEžní vozidla povinnE vybavena monitorovacím systémem ONI®. 
Monitorovací zaUízení ONI® je majetkem ůutoklubu ČR a soutEžícím je zap]jčeno za jednorázový 
poplatek 110 Kč za jednotku Ěje součástí pUihlašovacího vkladuě, nebo 370 Kč za celou sadu Ěhradí 
soutEžícíě, pokud nezakoupil základní sadu již dUíve. Cena stálé sady ř50 Kč. 
PUípadné zničení, nevrácení nebo poškození zaUízení musí soutEžící uhradit správci podle schváleného 
ceníku. V pUípadE nevrácení jednotky ihned po soutEži bude posádce uložena pokuta ve výši 3000 Kč. 
Dokud nebude jednotka zpEt odevzdána, nebude posádka pUipuštEna na start další soutEže. 
Kontakt pro vrácení: 722 734 127 
 

 

 

2. Distribuce zaUízení ONI® 
Monitorovací systém ONI® se skládá z tEchto částí: 
• sledovací jednotka s displejem 
• držák sledovací jednotky  
• napájecí kabel 
• kombinovaná anténa stUešní 
• konzole s ovládacími prvky: 
 
 ‐ tlačítko OK pro odvolání poplachu / potvrzení červené vlajky 
 ‐ pUepínač SOS pro pUivolání pomoci  
 
Všem účastník]m rallye v ČR bude kompletní zaUízení ONI® instalováno pUed podnikem. Informace 
obdrží pUi prezenci. Po pUíjezdu do prostoru pUed technickou pUejímkou správce zaUízení nainstaluje 
monitorovací jednotku, antény a ovládací panel. ůnténu a napájecí kabely si posádka m]že zakoupit 
do osobního vlastnictví. 
Na konci rallye nebo po odstoupení z rallye musí být sledovací jednotka, pUíp. celé monitorovací zaUízení 
vráceno správci zaUízení. Odebírání jednotek obvykle probíhá v závErečném servisním parkovišti nebo 
tEsnE pUed cílem rallye. 
.  
3. Instalace kompletního držáku do vozidla 
3.1 SoutEžící musí pUi montáži držáku sledovací jednotky, stUešní i vnitUní antény a jednotlivých 
ovládacích prvk] postupovat pUesnE podle Instalačního manuálu výrobce ĚNůM systém, a.s.ě a zaUízení 
po celou dobu udržovat v dobrém stavu a chránit ho pUed poškozením a znečištEním Ězejména 
pUipojovací konektory). 
3.2 Pro zahraniční a jednorázové účastníky rallye je zaUízení vybaveno magnetickou stUešní anténou a 
ovládacími prvky, které jsou umístEny v jedné společné skUíňce, pro kterou si soutEžící musí zvolit 
vhodné místo v dosahu obou člen] posádky a pUipravit si možnosti pro její upevnEní. 
 
4. Obsluha jednotky pUi rallye 
PUi obsluze jednotky jsou posádky povinny dodržovat všechny pokyny uvedené v Uživatelském 
manuálu. 
Postup pUi jednotlivých událostech na RZ: 
• Nehoda Ědetekce nárazuě 

- jednotka vyhodnotí havárii, odesílá zprávu havárie. Odeslání zprávy posádka neovlivní. 
- posádce na displeji objeví dotaz: Jste OK? Potvrď. 
- tento dotaz je po 10 sekund doplnEn zvukovým signálem, siréna po dobu 15 sekund houká. 
- pokud posádka zmáčkne OK, odešle se tato informace na dispečink a neodesílá se informace o 

nehodE dalším startujícím posádkám. 
• Neplánované zastavení 
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- vozidlo v RZ zastaví, je považováno za pUekážku. Jednotka signalizuje posádce zvukovE a textovE, 
že zastavila. Zvukový signál trvá 15 sekund. 

- posádka nereaguje, odešle se varovná zpráva o pUekážce na trati na dispečink a do aut, která 
pUijíždí k pUekážce na stejné RZ. 

- posádka stlačením tlačítka OK potvrdí, že je v poUádku, objeví se obrazovka OK. Není odeslána 
žádná zpráva do dalších vozidel. 

• PUivolání pomoci 
- pUepnutí pUepínače SOS je potvrzeno nápisem na displeji. SoučasnE začne jednotka vydávat 

zvukový signál.  
- zvukový signál je zrušen jedním stlačením potvrzovacího tlačítka. 

• Červená vlajka 
- po vyhlášení červené vlajky dispečinkem se na displeji zobrazí nápis RED FLůG Ěna červeném 

pozadíě a jednotka vydává zvukový signál. 
- posádka je povinna potvrdit pUijetí červené vlajky stisknutím tlačítka a upravit rychlost dle 

sportovních pUedpis]  
- akustický signál je možné zrušit jedním stlačením potvrzovacího tlačítka.  
- symbol červené vlajky na displeji je zrušen až zrušením červené vlajky dispečinkem 
 

5. Kontrola rychlosti pUi seznamovacích jízdách 
BEhem seznamovacích jízd je posádka povinna dodržovat Dopravní pUedpisy ČR. Nerespektování 
dopravních pUedpis], zejména pUekročení maximální povolené rychlosti, bude kontrolováno 
monitorovacím zaUízením ONI® Systém. Tato kontrola nevylučuje další kontrolu napU. ze strany Policie 
ČR včetnE standardních postih]. 
Monitorovací zaUízení ONI® 
Systém monitoruje rychlost on‐line v každém okamžiku seznamovacích jízd. 
Každá posádka si vyzvedne zaUízení na kontrolu rychlosti ONI® Systém společnE s itineráUem. Instalace 
zaUízení pro kontrolu rychlosti, jeho zapojení a použití bEhem seznamovacích jízd je pro všechny 
povinné po celou dobu seznamovacích jízd dle PUílohy 3 Program seznamovacích jízd. Pro kontrolu 
rychlosti pUi seznamovacích jízd jsou používány jednotky NCL 21. 

 

 

Jednotka NCL21 se nastartuje automaticky v nahlášený den a hodinu začátku seznamovacích jízd 
zodpovEdné osobE ONI® systém. Je nastavena tak, že dále jede z baterek po dobu 24 hodin, pokud se 
jednotka pohybuje a po dobu 80 hodin, pokud je v klidu. 
Snímání polohy se spouští otUesy jednotky. Poloha se snímá v pevném intervalu 10 sek., odesílá se do 
aplikace každou minutu. Jednotka se nikde ve vozidle nepUipojuje na napájení. 
Jednotku ve vozidle je možno umístit na kovový povrch, v jednotce jsou implementovány magnety. 
Nepoužití Ěnezapojeníě jednotky bude penalizováno. 
Každý pokus o falšování, manipulaci nebo zásah do sledovacího zaUízení pUidEleného do vozu pro 
seznamovací jízdy nebo každé zaUízení, které znemožní zaznamenat údaje kv]li vnEjšímu p]sobení, 
bude hlášeno sportovním komisaU]m, kteUí mohou uložit trest až do odmítnutí startu. 
Rozhodnutí o závažnosti provinEní a jeho opakování je v pravomoci Ueditele rally. Za pUekročení 
povolené rychlosti mohou být udEleny sankce dle bodu 20.2 SPR. 

6. Manuály a další informace: www.onisystem.cz/rally 

 

http://www.onisystem.cz/rally
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PTÍLOHů Č. 7   REGIONAL RALLYE CUP 
 

REGIONAL RALLYE CUP 

PropoziIe poháru 

 

 

 

 

 

1. Pořadatelé 

Rallye CluH Mühlviertel 
Dorfstraße ヱヵ 

ヴヲヶヴ GrüﾐHaIh 

ÖsterreiIh 

ÚAMK AutoﾏotokluH Rallye Český Kruﾏlov 

P.O.Box 106 

ンΒヱ ヰヱ Český Kruﾏlov 

Česká repuHlika 

ヲ. OHeIﾐě 

Regioﾐal Rallye Cup ヲヰヲヰ ふdále jeﾐ RRCぶ je ﾏeziﾐárodﾐí seriál autoﾏoHilovýIh soutěží, do kterého jsou 
započítáﾐy ンヵ. Iﾐterﾐatioﾐale LKW   FRIENDS oﾐ the road Jäﾐﾐerrallye ふン. – ヵ. ヱ. ヲヰヲヰぶ a ヴΒ. Rallye Český 
Krumlov (12. – 14. 11. 2021ぶ. Cíleﾏ RRC je vzájeﾏﾐé propojeﾐí oHou příhraﾐičﾐíIh podﾐiků, zvýšeﾐí zájﾏu o 
jedﾐotlivé soutěže u posádek i diváků a posíleﾐí spolupráIe pořadatelů z Rakouska a České repuHliky. 

Soutěže jsou řízeﾐy Meziﾐárodﾐíﾏi sportovﾐíﾏi řády FIA a jejiIh přílohaﾏi, Sportovﾐíﾏi předpisy pro Regioﾐálﾐí 
ﾏistrovství v rally FIA, Národﾐíﾏi sportovﾐíﾏi řády odpovídajíIíﾏi předpisůﾏ FIA a zvláštﾐíﾏi ustaﾐoveﾐíﾏi 
jedﾐotlivýIh podﾐiků. 

Podﾏíﾐkou účasti v RRC je odstartovat do úvodﾐí ryIhlostﾐí zkoušky oHou soutěží. RRC se ﾏůže zúčastﾐit 
jakákoliv posádka se závodﾐíﾏi liIeﾐIeﾏi, které splňují podﾏíﾐky pro start ﾐa podﾐiIíIh ORM, HRM, ORC, HRC, 

MČR v autoﾏoHilovýIh rally a MČR v rally historiIkýIh vozidel. 

ン. Vypsaﾐé skupiﾐy a třídy 

ン.ヱ RRC je vypsáﾐ pro všeIhﾐa vozidla, která odpovídají platﾐýﾏ předpisůﾏ Přílohy „J“ FIA MSŘ a ﾐárodﾐíﾏ 
teIhﾐiIkýﾏ předpisůﾏ v Rakousku a České republice. 

ン.ヲ )ájeﾏIůﾏ o účast s vozy ﾏiﾏo staﾐdardﾐí třídy FIA doporučujeﾏe ﾐejpozději dva týdﾐy před uzávěrkou 
přihlášek zaslat dotaz pořadateli, zda jejiIh vozidlo a Hezpečﾐostﾐí výHava splňují podﾏíﾐky k účasti v RRC. 
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ン.ン Soutěžﾐí vozy a jejiIh ﾏožﾐost startovat v RRC Hudou ověřeﾐy rakouskýﾏi a českýﾏi teIhﾐiIkýﾏi koﾏisaři 
při teIhﾐiIké přejíﾏIe prvﾐího podﾐiku dﾐe ン. ヱ. ヲヰヲヰ. Pokud vozidlo ﾐeprojde přejíﾏkou pro RRC, Hude 
soutěžíIíﾏu před starteﾏ Jäﾐﾐerrallye vráIeﾐa částka ヱヵヰ EUR ふﾐeHo ヲンヵ EUR v případě, že půjde o posádku 
s jiﾐýﾏi ﾐež rakouskýﾏi liIeﾐIeﾏiぶ, tedy rozdíl ﾏezi vkladeﾏ do Jäﾐﾐerrallye a RRC. 

ン.ヴ Případﾐé ﾐepřipuštěﾐí účastﾐíka ﾐa start ヴΒ. Rallye Český Kruﾏlov z důvodu ﾐesIhváleﾐýIh teIhﾐiIkýIh 
úprav provedeﾐýIh ﾐa vozidle v oHdoHí ﾏezi oHěﾏa podﾐiky, aﾐeHo výﾏěﾐy vozu za jiﾐé, které ﾐeodpovídá 
čláﾐku ン.ヱ, je odpovědﾐostí každého soutěžíIího. Vklad se v toﾏto případě ﾐevraIí. 

ヴ. RegistraIe posádek 

ヴ.ヱ RegistraIe posádek do RRC je součástí přihlášky do ンヵ. Iﾐterﾐatioﾐale LKW   FRIENDS oﾐ the road 

Jäﾐﾐerrallye. Současﾐě s přihláškou ﾏusí Hýt složeﾐ vklad do poháru ﾐa účet pořadatele. 

ヴ.ヲ Výše vkladu do RRC čiﾐí ヱヰヰヰ EUR včetﾐě DPH a zahrﾐuje: 

• Startovné do 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road Jännerrallye 
• Startovné do 4Ř. Rallye Český Krumlov 
• PojištEní 
• Servisní plochu Ř0 m2 
• PUípojku k elektUinE 230V 
• Značkové oblečení a jiné upomínkové pUedmEty od partner] RRC 
• Dokumenty a označení dle zvláštních ustanovení obou podnik] 

Uzávěrka přihlášek: 16. 12. 2019, 24:00 

Baﾐkovﾐí spojeﾐí: 
Jäﾐﾐerrallye Freistadt gGﾏHH 

Raiffeisen Bank Reg. Pregarten 

IBAN: AT76 3446 0000 0514 9919 

SWIFT/BIC: RZOOAT2L460 

ヵ. HodﾐoIeﾐí a klasifikaIe: 

ヵ.ヱ HodﾐoIeﾐí proHěhﾐe podle předeﾏ zﾐáﾏého Hodového systéﾏu. 

ヵ.ヲ Posádky Hudou hodﾐoIeﾐy ve dvou klasifikaIíIh: 

• Absolutní poUadí 
• 2WD – posádky voz] s jednou pohánEnou nápravou mimo skupiny RGT 

ヵ.ン Pořadí jedﾐotlivýIh klasifikaIí RRC Hude vytvořeﾐo ﾐa základě součtu Hodů získaﾐýIh v každé etapě a 
HoﾐusovýIh Hodů za Ielkové uﾏístěﾐí v jedﾐotlivýIh podﾐiIíIh. Celkovýﾏ vítězeﾏ RRC se staﾐe posádka, která 
dosáhﾐe ﾐejvyššího součtu Hodů. Žádﾐý Hodový zisk se ﾐeškrtá. V případě rovﾐosti Hodů Hude zvýhodﾐěﾐa 
posádka, která Hude ﾏít lepší čas ve druhé ryIhlostﾐí zkoušIe ヴΒ. Rallye Český Kruﾏlov. 

ヵ.ヴ Vyhlášeﾐí vítězů jedﾐotlivýIh klasifikaIí RRC proHěhﾐe ﾐa Iílové raﾏpě ヴΒ. Rallye Český Kruﾏlov. 

ヶ. Systéﾏ Hodováﾐí 

Pořadatel přidělí v jedﾐotlivýIh etapáIh podﾐiků ﾐa základě ofiIiálﾐí klasifikaIe účastﾐíkůﾏ přihlášeﾐýﾏ do RRC 
ふpři splﾐěﾐí podﾏíﾐek v čláﾐku ヲぶ ﾐásledujíIí Hody: 

Pořadí Iﾐterﾐatioﾐale Jäﾐﾐerrallye Rallye Český Kruﾏlov 

  1. etapa 2. etapa Bonus rallye 1. etapa 2. etapa Bonus rallye 

1. ヲヰ Hodů ヲヰ Hodů ヱヵ Hodů ヲヰ Hodů ヲヰ Hodů ヱヵ Hodů 

2. ヱヵ Hodů ヱヵ Hodů ヱヲ Hodů ヱヵ Hodů ヱヵ Hodů ヱヲ Hodů 
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3. ヱヲ Hodů ヱヲ Hodů ヱヰ Hodů 12 Hodů ヱヲ Hodů ヱヰ Hodů 

4. ヱヰ Hodů ヱヰ Hodů Β Hodů ヱヰ Hodů ヱヰ Hodů Β Hodů 

5. Β Hodů Β Hodů ヶ Hodů Β Hodů Β Hodů ヶ Hodů 

6. ヶ Hodů ヶ Hodů ヵ Hodů ヶ Hodů ヶ Hodů ヵ Hodů 

7. 4 body 4 body 4 body ヴ Hodů ヴ Hodů 4 body 

8. 3 body 3 body 3 body 3 body 3 body 3 body 

9. 2 body 2 body 2 body 2 body 2 body 2 body 

10. 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 

 

Α. Ceﾐy a préﾏie za Ielkové uﾏístěﾐí 

AHsolutﾐí pořadí: 

ヱ. ﾏísto: ンヰヰヰ EUR + poháry, věIﾐé Ieﾐy 

ヲ. ﾏísto: poháry, věIﾐé Ieﾐy 

ン. ﾏísto: poháry, věIﾐé Ieﾐy 

2WD: 

1. ﾏísto: ヲヰヰヰ EUR + poháry, věIﾐé Ieﾐy 

8. Protesty 

Β.ヱ Protesty ﾏusí Hýt doručeﾐy v píseﾏﾐé forﾏě do tří dﾐů po zveřejﾐěﾐí výsledků RRC ﾐa e-mailovou adresu 

pořadatele. 

Β.ヲ Protest ﾏá právo podat pouze příﾏý účastﾐík RRC, který v uvedeﾐéﾏ seriálu startoval. 

Β.ン Protest ﾏusí Hýt doložeﾐ hodﾐověrﾐýﾏi dokuﾏeﾐty. Pořadatel Hude protest ﾐásledﾐě řešit a do ヱヰ dﾐů od 
podáﾐí vydá vyjádřeﾐí. 

9. Dodatky 

Γ.ヱ Pořadatel si vyhrazuje právo ﾐa zﾏěﾐy těIhto propoziI RRC, aﾐiž Hy přeHíral odpovědﾐost za jakékoliv škody 
z těIhto zﾏěﾐ vzﾐiklé. 

Γ.ヲ Ceﾐy a préﾏie za Ielkové uﾏístěﾐí ﾐelze vyﾏáhat po pořadateli právﾐí Iestou. 

10. Kontakt 

Veškeré dotazy týkajíIí se RRC sﾏěřujte ﾐa ﾐíže uvedeﾐé koﾐtakty: 

rrc@jaennerrallye.at – pro ﾐěﾏeIky hovoříIí účastﾐíky 

rrc@rallyekrumlov.cz – pro česky hovoříIí účastﾐíky 

ヱヱ. Čiﾐovﾐík pro styk s účastﾐíky RRC v průHěhu podﾐiků 

Bude doplﾐěﾐ v ProváděIíIh ustaﾐoveﾐíIh 

Rallye CluH Mühlviertel 
ÚAMK AutoﾏotokluH Rallye Český Kruﾏlov 

1. 11. 2019 
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