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Date:  
Datum: 

8. 9. 2020 
Time: 
Čas: 

16:00

Subject: 
Předmět: 

Bulletin No. 1 
PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ č. 1 

Document No.: 
Č. dokumentu: 

1.1 

From: 
Od: 

The Clerk of the Course 
Ředitel rally 

Num. of pages: 
Počet stran: 

4 

To: 
Komu 

All Competitiors / Crew Members 
Všem soutěžícím / členům posádek 

Attachments: 
Přílohy: 

2 

 

Změna ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ: 

2. ORGANIZACE 
 
2.1 Zápočet rally 
Čermák a Hrachovec ADAM CUP 2020 

2.5 Sportovní komisaři  

Sportovní komisaři    Jiří Nejdl    Martin Venuš 

2.6 Pozorovatelé a delegáti 

Bezpečnostní delegát AS AČR  Martin Konečný Miroslav Smolík    

3. PROGRAM 
Umístění oficiální vývěsky 

Zrušte v plném znění a nahraďte! 

www.rallyvyskov.cz  -  OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA 

4. PŘIHLÁŠKY 
4.4.2 Vklad zahrnuje:  
Zrušte v plném znění a nahraďte! 

- itinerář a ostatní dokumenty pro posádku 
- 2 identifikační náramky pro vstup do servisního areálu  
- označení pro 1 soutěžní vozidlo 
- označení pro 2 servisní vozidla „SERVIS“ a 5 identifikačních náramků pro vstup do 

servisního areálu (další případy budou řešeny individuálně při administrativní přejímce 
zakoupením identifikačního náramku za 150,00 Kč v souladu se souborem hygienických 
opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19) 

Tato vozidla musí být zaparkována výhradně ve vymezené týmové zóně určené 
pořadatelem. Ne v rozestupech mezi týmy 2 metry! 

- 1 kus označení pro 1 doprovodné vozidlo „DOPROVOD“* a 2 identifikační náramky pro vstup 
do servisního areálu lze dokoupit za 600 Kč, pokud to bude v možnosti pořadatele 

* takto označené vozidlo může parkovat na vyhrazeném parkovišti v blízkosti servisního 
parkoviště. 
 
6. REKLAMA A OZNAČENÍ 

6.1 Povinná reklama 

A levé dveře – RALLY VYŠKOV 

C-L levé dveře – AUTONOVA BRNO - ŠKODA 

A pravé dveře – RALLY VYŠKOV 
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C-P pravé dveře – TOVOSTAV 

Zadní blatníky nebo dveře vpravo/vlevo – ONI SYSTÉM - SONAX   

Zadní okno - střed dole TOVOSTAV 

 
9. SEZNAMOVACÍ JÍZDY  
Zrušte článek v plném znění a nahraďte! 

9.1 Postup při zápisu 
Před zahájením seznamovacích jízd každá posádka nahlásí pořadateli tovární značku a 
registrační značku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádět, a obdrží výkaz pro 
seznamovací jízdy a monitorovací jednotku GPS a označení (startovní čísla), která musí být 
po celou dobu seznamovacích jízd nalepena v pravém horním rohu čelního skla.  
Jednotka GPS musí být umístěna ve voze po celou dobu provádění seznamovacích jízd 
posádkou, tedy i na přejezdech.  
Posádka při seznamovacích jízdách sama provede zápis času vjezdu a výjezdu do karty 
seznamovacích jízd. Pořadatel zajistí pouze bezkontaktní vizuální kontrolu jízdního výkazu.   
Označená vozidla pro seznamovací jízdy mají povolen vjezd do servisního areálu jen po 
dobu seznamovacích jízd. Každé porušení tohoto nařízení bude pokutováno ředitelem 
rally ve výši do 2000 Kč, popřípadě nahlášeni sportovním komisařům. 
Po ukončení seznamovacích jízd je možné využít vyhrazeného parkoviště u servisního 
areálu podle pokynu pořadatelů do jeho naplnění.  
Případnou změnu ohlášeného vozidla musí posádka předem oznámit pořadateli. 
Výkaz pro seznamovací jízdy a monitorovací jednotku GPS posádka odevzdá na: 
Hotel DUKLA, Dědická 547/29, 682 01 Vyškov, Dědice - Administrativní přejímky. 

12.5.1. Servisní parkoviště 

Doplnění 

Soubor hygienických opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19 

Jsou zakázány jakékoliv promoakce v prostoru servisního areálu. 

Je zakázáno využití hostesek.  

Všichni členové týmu dle čl. 2.22 SPR mimo posádky jsou povinni být v prostorách servisního 
areálu označeni na ruce identifikačním náramkem, který dodá pořadatel jako součást balíčku 
pro posádku.  

Tento identifikační náramek musí mít každý člen týmu řádně připnut na ruku již při svém 
prvním vstupu do servisního areálu. Servisní vozidla budou před vjezdem do servisního areálu 
označena nalepeným označením dodaným pořadatelem.  

Další podrobnosti budou specifikovány v PU. 

 

 

Jaromír Palásek 

Ředitel XXVIII. Rally Vyškov 

 
 
 
PU č. 1 byla schválena AS AČR dne 3. 9. 2020. 
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Příloha 1 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
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Příloha 2 
 

PROGRAM SEZNAMOVACÍCH JÍZD 
 
 
Přílohu 2 zrušte v plném znění a nahraďte! 

 
RZ 1/4 PODIVICKÁ 08:00 - 15:00 hodin, je povolen jednosměrný průjezd za 
dodržování předpisů. 
 
Od odbočení v serpentině před obcí ZELENÁ HORA, přes farmu ZELENÁ HORA, až po 
dopravní značku konec obce ZELENÁ HORA max. rychlost 30 km/hod. 
 
RZ 2/5 IVANOVICKÁ BRÁNA 08:00 - 15:00 hodin, je povolen jednosměrný průjezd za 
dodržování předpisů.  
 
POZOR! POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ V OBOU SMĚRECH! 
 
Od startu RZ po výjezd na hlavní silnici za šotolinou za obcí TOPOLANY max. rychlost 
30 km/hod. 
Od odbočení z hlavní silnice na místní komunikaci, mezi obcemi TOPOLANY a 
MORAVSKÉ PRUSY, do Stop RZ max. rychlost 60 km/hod. 
 
RZ 3/6 RAČICKÁ 08:00 - 15:00 hodin, je povolen jednosměrný provoz za dodržování 
předpisů. 
 
V obci NEMOJANY, od křižovatky směr RAČICE, KŘTINY až po ČK u Hotelu 
Nemojanský mlýn max. rychlost 30 km/hod. POZOR! Platí i v průběhu závodu 12. 9. 
2020. 
Od odbočení na farmu RAČICE přes celou obec, včetně zámku, až po dopravní značku 
konec obce max. rychlost 30 km/hod. 
 
 
Úseky, které mají jinou povolenou rychlost, než která je stanovena pravidly silničního provozu 
budou vyznačeny v itineráři těmito znaky. 
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Mapy RZ s vyznačením úseků s omezenou rychlostí budou umístěny na rubové straně 
„JÍZDNÍHO VÝKAZU SEZNAMOVACÍCH JÍZD“. 


