
Datum: 1. 10. 2012 Čas: 16:00 hod

Předmět: Prováděcí ustanovení č. 1 Číslo dokumentu: 1.1

Od: Ředitelství RallyShow Počet stran:   2

Komu: všem soutěžícím/členům posádek Přílohy:         1

Změny a doplnění Zvláštních ustanovení: 

Článek 1.2 se mění takto:
1.2 Povrch trati
- 100% asfalt různých druhů a kvality

Článek 1.3 se mění takto:
1.3 Trať
- celková délka RZ: 38,55 km
- celková délka rally: 152,59 km

Článek 2.5 se mění takto:
2.5 Sportovní komisaři 
Hlavní sportovní komisař: Ing. Jan REGNER
Sportovní komisař: Mgr. Tomáš KUNC
Sportovní komisař: Jaroslav KRČMA

Článek 3.25 se mění takto:
3.25 Vyvěšení oficiálních konečných výsledků
Datum a čas: sobota 10. 11. 2012 21:00 hod.
Místo: Galerie Panský Dům, Kaunicova 77, 688 01 Uherský Brod



Článek 12.1.4 se mění takto:
12.1.4 Start do polookruhové RZ  /RZ 2,4,6 Městská/
Do jízdního výkazu bude posádkám zaznamenán předpokládaný čas startu, který je 
prováděn na celou minutu. Vjezd do RZ bude řízen časoměřičem s ohledem na bezpečnost 
jezdců. Ze startu posádka odjede na pokyn časoměřiče v okamžiku, kdy je prostor startu 
volný. Přesný čas startu bude změřen fotobuňkou. Posádka, která neabsolvuje plný počet 
předepsaných okruhů, obdrží ke svému času dokončených kol penalizaci 5 minut za každý 
nedokončený okruh. V opačném případě, že posádka odjede více okruhů, bude jí započten 
skutečný čas!!! 
V případě absolvování více jak jednoho okruhu nad stanovený počet okruhů dle itineráře v 
dané polokruhové RZ, bude posádka nahlášena sportovním komisařům a může být za tento 
přestupek až vyloučena z rallyshow!!!!!

Článek 12.2 se mění takto:
12.2 Cílový ceremoniál
Soutěžní trať končí v ČK 6A na vjezdu do prostoru před cílovou rampou. Na pokyn 
pořadatele posádky postupně vjedou na cílovou rampu, kde budou vítězným posádkám 
předány ceny. Po cílovém ceremoniálu jsou posádky povinny okamžitě odjet přímo do UP. 
Nedodržení tohoto ustanovení bude oznámeno sportovním komisařům.

Antonín Berger
Ředitel RallyShow 2012

Schváleno FAS AČR dne 2. října 2012



Příloha č. 1 – Časový harmonogram




