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1. Pořadatelé 

Rallye Club Mühlviertel 

Dorfstraße 15 

4264 Grünbach 

Österreich 

ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov 

P.O.Box 106 

381 01 Český Krumlov 

Česká republika 

2. Obecně 

Regional Rallye Cup 2020 (dále jen RRC) je mezinárodní seriál automobilových soutěží, do kterého jsou 

započítány 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road Jännerrallye (3. – 5. 1. 2020) a 48. Rallye Český 

Krumlov (22. – 23. 5. 2020). Cílem RRC je vzájemné propojení obou příhraničních podniků, zvýšení zájmu o 

jednotlivé soutěže u posádek i diváků a posílení spolupráce pořadatelů z Rakouska a České republiky. 

Soutěže jsou řízeny Mezinárodními sportovními řády FIA a jejich přílohami, Sportovními předpisy pro Regionální 

mistrovství v rally FIA, Národními sportovními řády odpovídajícími předpisům FIA a zvláštními ustanoveními 

jednotlivých podniků. 

Podmínkou účasti v RRC je odstartovat do úvodní rychlostní zkoušky obou soutěží. RRC se může zúčastnit 

jakákoliv posádka se závodními licencemi, které splňují podmínky pro start na podnicích ORM, HRM, ORC, HRC, 

MČR v automobilových rally a MČR v rally historických vozidel. 

3. Vypsané skupiny a třídy 

3.1 RRC je vypsán pro všechna vozidla, která odpovídají platným předpisům Přílohy „J“ FIA MSŘ a národním 

technickým předpisům v Rakousku a České republice. 

3.2 Zájemcům o účast s vozy mimo standardní třídy FIA doporučujeme nejpozději dva týdny před uzávěrkou 

přihlášek zaslat dotaz pořadateli, zda jejich vozidlo a bezpečnostní výbava splňují podmínky k účasti v RRC. 

3.3 Soutěžní vozy a jejich možnost startovat v RRC budou ověřeny rakouskými a českými technickými komisaři 

při technické přejímce prvního podniku dne 3. 1. 2020. Pokud vozidlo neprojde přejímkou pro RRC, bude 

soutěžícímu před startem Jännerrallye vrácena částka 150 EUR (nebo 235 EUR v případě, že půjde o posádku 

s jinými než rakouskými licencemi), tedy rozdíl mezi vkladem do Jännerrallye a RRC. 

3.4 Případné nepřipuštění účastníka na start 48. Rallye Český Krumlov z důvodu neschválených technických 

úprav provedených na vozidle v období mezi oběma podniky, anebo výměny vozu za jiné, které neodpovídá 

článku 3.1, je odpovědností každého soutěžícího. Vklad se v tomto případě nevrací. 

4. Registrace posádek 

4.1 Registrace posádek do RRC je součástí přihlášky do 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road 

Jännerrallye. Současně s přihláškou musí být složen vklad do poháru na účet pořadatele. 

4.2 Výše vkladu do RRC činí 1000 EUR včetně DPH a zahrnuje: 

• Startovné do 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road Jännerrallye 

• Startovné do 48. Rallye Český Krumlov 

• Pojištění 

• Servisní plochu 80 m2 

• Přípojku k elektřině 230V 

• Značkové oblečení a jiné upomínkové předměty od partnerů RRC 

• Dokumenty a označení dle zvláštních ustanovení obou podniků 
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Uzávěrka přihlášek: 16. 12. 2019, 24:00 

Bankovní spojení: 

Jännerrallye Freistadt gGmbH 

Raiffeisen Bank Reg. Pregarten 

IBAN: AT76 3446 0000 0514 9919 

SWIFT/BIC: RZOOAT2L460 

5. Hodnocení a klasifikace: 

5.1 Hodnocení proběhne podle předem známého bodového systému. 

5.2 Posádky budou hodnoceny ve dvou klasifikacích: 

• Absolutní pořadí 

• 2WD – posádky vozů s jednou poháněnou nápravou mimo skupiny RGT 

5.3 Pořadí jednotlivých klasifikací RRC bude vytvořeno na základě součtu bodů získaných v každé etapě a 

bonusových bodů za celkové umístění v jednotlivých podnicích. Celkovým vítězem RRC se stane posádka, která 

dosáhne nejvyššího součtu bodů. Žádný bodový zisk se neškrtá. V případě rovnosti bodů bude zvýhodněna 

posádka, která bude mít lepší čas ve druhé rychlostní zkoušce 48. Rallye Český Krumlov. 

5.4 Vyhlášení vítězů jednotlivých klasifikací RRC proběhne na cílové rampě 48. Rallye Český Krumlov. 

6. Systém bodování 

Pořadatel přidělí v jednotlivých etapách podniků na základě oficiální klasifikace účastníkům přihlášeným do RRC 

(při splnění podmínek v článku 2) následující body: 

Pořadí Internationale Jännerrallye Rallye Český Krumlov 

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

1. 20 bodů 20 bodů 15 bodů 20 bodů 20 bodů 15 bodů 

2. 15 bodů 15 bodů 12 bodů 15 bodů 15 bodů 12 bodů 

3. 12 bodů 12 bodů 10 bodů 12 bodů 12 bodů 10 bodů 

4. 10 bodů 10 bodů 8 bodů 10 bodů 10 bodů 8 bodů 

5. 8 bodů 8 bodů 6 bodů 8 bodů 8 bodů 6 bodů 

6. 6 bodů 6 bodů 5 bodů 6 bodů 6 bodů 5 bodů 

7. 4 body 4 body 4 body 4 bodů 4 bodů 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 

 

7. Ceny a prémie za celkové umístění 

Absolutní pořadí: 

1. místo: 3000 EUR + poháry, věcné ceny 

2. místo: poháry, věcné ceny 
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3. místo: poháry, věcné ceny 

2WD: 

1. místo: 2000 EUR + poháry, věcné ceny 

8. Protesty 

8.1 Protesty musí být doručeny v písemné formě do tří dnů po zveřejnění výsledků RRC na e-mailovou adresu 

pořadatele. 

8.2 Protest má právo podat pouze přímý účastník RRC, který v uvedeném seriálu startoval. 

8.3 Protest musí být doložen hodnověrnými dokumenty. Pořadatel bude protest následně řešit a do 10 dnů od 

podání vydá vyjádření. 

9. Dodatky 

9.1 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto propozic RRC, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody 

z těchto změn vzniklé. 

9.2 Ceny a prémie za celkové umístění nelze vymáhat po pořadateli právní cestou. 

10. Kontakt 

Veškeré dotazy týkající se RRC směřujte na níže uvedené kontakty: 

rrc@jaennerrallye.at – pro německy hovořící účastníky 

rrc@rallyekrumlov.cz – pro česky hovořící účastníky 

11. Činovník pro styk s účastníky RRC v průběhu podniků 

 

 

 

Rallye Club Mühlviertel 

ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov 

1. 11. 2019 

 

Jiří KULHAN 

+420 606 640 222 

 
Program činovníka: 
Pátek 3. 1. 2020, 7:30 – 13:00 
Technická přejímka 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road Jännerrallye 
ÖAMTC Freistadt, Galgenau 45, 4240 Freistadt 
 
Pátek 22. 5. 2020, 7:30 – 11:00 
Technická přejímka 48. Rallye Český Krumlov 
Výstaviště České Budějovice – pavilon Z, Husova 523/30, 370 05 České Budějovice 
 
další program bude upřesněn dle ZU jednotlivých podniků 


