PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ pro 21. ročník Rallye Posázaví - Memoriál Ing. Karla Švece (17.-19.5.2018)
(Doplňují a upřesňují Zvláštní ustanovení)
Definice
Účast
Ředitelství
Tiskové středisko
Prezence
Propustnost tratě + minimální počet vozidel
Seznamovací jízdy

Značení na RZ
Značení a stavba retardérů

Startovní čísla, vozová tabulka, označení soutěže
Technická přejímka vozidel
Přeřazení do jiné třídy
Rozprava s jezdci
Parkovací zóna letiště

Parkovací zóna RZ před obcí Dobrá
Servisní zóna
Stanoviště ČK
Itinerář
Jízdní výkaz
Start do RZ na celou minutu (rádio čas)
Start rallye
Cíl
Přejezdy soutěžních vozidel při soutěži

Vyvěšení převzatých posádek + startovní časy
Neoficiální výsledky

Vyvěšení oficiálních výsledků
Vyhlášení vítězů a předání cen
Povinnost posádky
Komunikace - Dispečink
Popis tratě

Pojištění vozidla proti škodám na RZ
Pojištění úrazové
Finanční příspěvek pro obce přes které vede RZ

Penalizace podle ZU +
Ceny, poháry

Vydalo ředitelství Rallye Posázaví
v Uhrách dne 11. 5. 2018

21. ročník Rallye Posázaví - Memoriál Ing. Karla Švece je volný závod na uzavřené trati.
Rallye je vypsáno pro dvoučlennou posádku. Vozidlo musí být zajištěno ochranným rámem.
Vozidlo nemusí mít platné STK, nemusí být v evidenci SPZ, musí však splňovat všechny další
podmínky které nařizuje silniční zákon.
18. 5. – 19. 5. od 8,00 – 19,00 hodin. – budova Agrobazaru letiště Havlíčkův Brod
18. 5. – 19. 5. od 8,00 – 18,00 hodin – budova Agrobazaru letiště Havlíčkův Brod
18. 5. 8,00 – 13,00 hodin v budově Agrobazaru na letišti v Havlíčkově Brodě.
85 vozidel při startu po 1. minutě. Minimální počet vozidel je 40. - při nenaplnění startovního pole
do 15.5. 2018 bude soutěž zrušena a startovné 100% zasláno zpět na účet jezdců.
18. 5. od 9,00 - 20,00 hodin max. rychlost 50 km/hod. po celé RZ
Povoluje se jízda v protisměru na všech RZ. Na tomto úseku platí zvýšená opatrnost. Vozidlo
musí být označeno v horním rohu čelního skla u spolujezdce – číslo na samolepící fólii. Zakazuje
se projíždět trať se soutěžním vozem.
Provedeno oranžovou barvou.
Terč - R 100 m před retardérem (červený text)
Retardéry budou z pneumatik a dopravních kuželů. Koncové bariéry budou z pneumatik.
Penalizován bude dotek s kuželem nebo pneumatikou. Penalizace bude uplatněna i při doteku s
kuželem nebo pneumatikou umístěnou na jiném místě.
Rozměry 30 x 30 cm na magnetické podložce. Pro zajištění proti ztrátě přelepte číslo průhlednou
páskou v návětrné straně. Umístění – přední dveře vozidla. Název soutěže bude nad startovním
číslem. Vozová tabulka je číslo vozu na samolepící fólii. Umístění – pravé zadní boční okno.
18. 5. od 13,00 hodin (podle uvedených časů) – před budovou Agrobazaru. Oranžový maják je
zakázán. Na TK bude možno najíždět s vozidlem na přepravním zařízení.
Vozy (posádky) budou zařazeni ve svých třídách podle údajů v technické kartě.
Přeřazení při nenaplnění třídy bude podle ZU.
19. 5. – 8,00 hodin před startem RZ Česká Bělá - Dobrá.
Příjezd a zřízení parkovacího depa od 17.5. Zpevněné asfaltové pojezdové plochy a bývalé
stojky pro vrtulníky (viz mapa). Využijte i travnatou plochu. Prostor pro potřeby pořadatele je
asfaltová plocha u PC centra - neparkujte. Zde bude i technická přejímka.
Konec zóny je ohraničen ocelovým lanem. Za touto zónou jsou prostory pro přistání vrtulníků
(označeno). Po obvodu servisní zóny zachovejte průjezd.
Uzavřené parkoviště nebude zřízeno.
V celém areálu servisu platí omezená rychlost na 30 km/hod.
Po skončení akce místo servisu pečlivě ukliďte. Odpad umístěte v igelitových pytlích na kraj
pojezdové komunikace.
Po průjezdu RZ Česká Bělá - Dobrá otočte vozidlo, zařaďte se a čekejte na čas svého startu do
RZ.Servis je povolen bez cizí pomoci.Zakazuje se účast doprovodných vozidel a doplnění PHM.
19.5.2018 od křiž. v České Bělé po pravé straně silnice až po dopravní značku konec obce za
účasti jednoho doprovodného vozidla. Přepravní zařízení zaparkujte na dvůr vrakoviště.
Zrušena.
Počet stran je 5. Ruší se stránka s označením SOS. Při současném zabezpečení RZ je tato
signalizace neopodstatněná. Tolerance pro zápis v itineráři je 100 metrů.
Posádka obdrží při prezenci 1 ks. Po zveřejnění časů startu do soutěže je povinna zaznamenat
čas do kolonky.
Bílý prapor. Posádka bude upozorněna 30 a 15 sec. před startem.
19.5.2018 v 9,00 hodin RZ Česká Bělá - Dobrá (přes Macourov a Žižkovo Pole).
Zápisem času po 4 RZ na stanovišti STOP.
Přejezd soutěžních vozidel s ochranným rámem po vlastní ose je podle znění zákona pro
silniční provoz zakázán. Za porušení nařízení jsou sankce: odebrání ŘP až na jeden rok, pokuta
až 10 tisíc, odebrání bodů. Přejezd s oranžovými majáky je zakázán. Přejezd soutěžních
vozidel bude v sobotu z letiště v HB na RZ Česká Bělá podle itineráře na podvalu.
18.5. - vývěska PC letiště Havlíčkův Brod.
Průběžně na stránkách www.tvstudiohb.cz
Časy bez pořadí budou aktualizovány každých 10 minut na internetu (viz odkaz).
Pořadí bude po každé dokončené RZ na vývěsce před PC centrem a na internetových stránkách
(viz odkaz)
Do 18,45 hodin - vývěska PC centrum
od 19,00 hodin – parkoviště Agrobazaru na letišti v Havlíčkově Brodě
Posádky jsou povinny při zjištění nebezpečí na RZ informovat pořadatele na stanovišti rádio bodu
a STOP.
pro komunikaci používejte výhradně telefonní číslo +420 736 137 980
Počet RZ
4
Celková délka RZ
40 km
Počet sekcí
1
Počet etap
1
Částka pro hromadné pojištění bude ve výši 1200,-Kč na vozidlo (platí i pro předjezdce).
Žádné jiné pojištění, NEBUDE AKCEPTOVÁNO.
Uzavře posádka při prezenci. Žádné jiné pojištění, NEBUDE AKCEPTOVÁNO.
Mění se definice pro poskytnutí daru pro postižené občany. Částka 200,-Kč bude při prezenci
vybrána pořadatelem a po dohodě se zástupcem obcí poukázána pro její potřeby. Určená částka
pro potřeby obce přes kterou vede RZ je 5200,-Kč. Nebudou-li z vybrané částky pokryty finanční
příspěvky pro všechny obce, doplatí určenou částku pořadatel.
dotek s kuželem (pneumatikou) - 5 vteřin. Penalizovány budou i kužely, pneumatiky postavené na
jiných místech než na zpomalovacích retardérech.
Proražení retardéru bez zpomalení (zkrácení tratě) – vyloučení.
Bude vyhlášena nejlepší smíšená posádka, která obdrží Pohár starosty města Havlíčkova Brodu.
Pohár předá starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.
Budou vyhlášena první tři místa A1, A2, A3, A4, A5, H1, H2, Celkové pořadí nebude vyhlášeno.
Vítězné posádky obdrží poháry, věcné ceny.

