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PREAMBULE
Historickký sportovní automobil je
e takové voziidlo, které lze
e zařadit do některé z ka
ategorií, uvedených v
Příloze K MSŘ FIA a nebo Náro
odních sporto
ovních řádec
ch AS AČR. Po technickké stránce musí
m
být v
souladu s předpisy AIACR, FIA
A nebo Příílohou „J“ z odpovídajíící periody. Tyto předp
pisy jsou
koncipovvány tak, ab
by bylo možžno závodit s historickým
mi automobily podle sou
uboru pravid
del, která
umožňujjí zachovat specifikaci
s
z období jejicch výroby a která zabraň
ňují změnit - zvýšit výkon motoru
anebo vllastnosti a výýkonnost vozzu použitím moderních
m
te
echnologií.
Historickké závody nejsou
n
jednoduše jen další závod
dy, kde lze získávat trrofeje. Jsou zvláštní
disciplíno
ou, spojující sport s hlub
bokou úctou k těmto auto
omobilům a k jejich histo
orii. Sport his
storických
automob
bilů umožňuje
e aktivně osllavovat autom
mobilovou hiistorii.
Tyto předpisy platí pro všechny vozy,
v
ať jsou to původní soutěžní
s
vozzy, nebo vozyy vyrobené jako nové
stavby přesně
p
podle
e dané speciffikace, jejichž soutěžní historie
h
je v souladu
s
s me
ezinárodními pravidly
příslušné
ého období.
Jediné povolené
p
varriace oproti specifikaci
s
období jsou ty,
t které jsou
u povolené p
přílohou K MSŘ nebo
NSŘ AS
S AČR.
1. ÚVOD
D
1.1 Obecně
Tato rallly se bude konat podle Národních sportovních řádů AS AČ
ČR a jejich příloh odpo
ovídajícím
předpisů
ům FIA a pod
dle těchto zvláštních usta
anovení.
Modifika
ace, doplnění a/nebo zm
měny těchto Zvláštních ustanovení
u
b
budou
oznám
meny prostře
ednictvím
očíslovaných a da
atovaných Prováděcích
P
ustanovení (Bulletinů)) vydaných pořadatele
em nebo
sportovn
ními komisařii.
1.2 Povrrch
99% asffalt, 1% jiný povrch
p
1.3 Celk
ková délka RZ
R a celková
á délka trati
- Celkovvá délka RZ:
1
143,07
km(68
8,18 km Legend, pouze 1. etapa)
- Celkovvá délka trati::
5
526,17
km (2
215,02 km Le
egend, pouze
e 1. etapa)
2. ORGA
ANIZACE
2.1 Zápo
očet rally
Mistrovsství České republiky v rallly historickýcch automobilů
Volný mezinárodní podnik
p
rally historických automobilů
a
Demonsstrační jízda rally
r
legend
2.2 Schv
valovací čís
sla
Schvalovvací číslo AS
SN: HA00221
1 ze dne 20. 7. 2021
2.3 Jméno pořadate
ele, adresa stálého
s
sekretariátu a spojení
s
Auto klub Barum Zlín
n v AČR
Hornomllýnská 3715,, 760 01 Zlín
Česká re
epublika
Tel.: 577
7 210 677, 57
77 432 004, 577 437 024
4
Fax: 577
7 210 907
E-mail: info@czechra
ally.com
Web: ww
ww.starrally.ccz
2.4 Orga
anizační výb
bor
Předsed
da:
Milosslav Regner
Členové:
Zden
něk Bělák, Antonín
A
Smažžinka
saři
2.5 Sporrtovní komis
Hlavní sportovní kom
misař
Jiří Nejdl
Sportovn
Lud
ní komisaři
děk Kopecký
Tom
máš Kunc
2.6 Pozo
orovatelé a delegáti
Bezpečn
nostní delegá
át ASN:
Jiří Valenta
2.7 Hlav
vní činovníci
Milo
Ředitel rally:
r
oslav Regner
Zástupcii ředitele
Zde
eněk Bělák
Antonín Smažin
nka
Tajemník rally:
Petr Konečný
Hlavní te
Jiří Máša
echnický kom
misař:
Han
Hlavní časoměřič:
na Hlobilová
Činovníkk pro styk se soutěžícími:
Petra Mynářová
á
Jan
Sekretářř SSK:
n Mochan
Hlavní činovník pro bezpečnost:
b
Jan
n Regner
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Hlavní činovník pro tisk:
t
GPS sysstém:

Rom
man Ordelt
SAS
S Zlín
NAM
M systém, s..r.o.
MUDr. Lubomír Nečas
MUDr. Tomáš Novotný
N
Oto
o Berka

Hlavní lé
ékař:
Zástupce
e hlavního lé
ékaře:
Vedoucíí zpracovatelské skupiny::
2.8 Umís
stění ředitellství rally
Místo:
Zlín, Autoklub Barum, Horn
nomlýnská 3715,
3
Zlín
Datum:
26
6. 8. 2021
Ča
as:
07::00-18:00
Místo:
Krrajský úřad, třída
t
T. Bati 21,
2 761 90 Zlín
Z (budova 21, KÚ Zlín)
Datum:
27
7. 8. 2021
Ča
as:
07::00-24:00
28
8. 8. 2021
07::00-23:00
29
9. 8. 2021
07..00-20:00
2.9 Umís
stění uzavře
eného parko
oviště
Místo:
Zllín, pod Velkkým kinem, (n
neplatí pro Legendy)
Datum:
27
7. – 29. 8. 20
021
místění tiskového střediska
2.10 Um
Un
Místo:
niverzitní cen
ntrum UTB, nám.
n
T.G.M. 5555, 760 01
0 Zlín
Datum:
26
6. 8. 2021
Ča
as:
08::00-23:00
27
7. 8. 2021
07::00-24:00
28
8. 8. 2021
08::00-23:00
29
9. 8. 2021
08::00-22:00
2.11. Um
místění a org
ganizace se
ervisních parkovišť
Místo:
Zlín, Dvacátá ulicce, parking Cream
C
(GPS
S 49°13.4855
57'N, 17°39.4
48410'E)
Čas:
26. 8.
8 2021 (od 8:00)
8
– 29. 8. 2021 (22:00
0)
2.12 Um
místění oficiá
ální vývěsky
y
Bude zřízena pouze
e elektronická
á vývěska dostupná na www.czechrrally.com. Po
osádky moho
ou použít
také mob
bilní aplikaci Sportity. He
eslo pro vstup
p do této aplikace při Sta
ar rally je: Sta
ar2021

3. PROG
GRAM
Neděle, 8.
8 srpna
21:00
21:00

Uzávě
ěrka přihlášek
Uzávě
ěrka pro objednání místa navíc a další pož
žadavky
v serviisní zóně

AK Baru
um
AK Baru
um

Pondělí, 16. srpna
18:00
21:00

Publikování seznam
mu přihlášenýcch
e a map
Publikování itineráře

AK Baru
um, web rally
web rallyy

Pátek, 20
0. srpna
12:00

Uzávě
ěrka pro odeslá
ání seznamu osob
o
v týmu (Covid-19)

web rallyy

Středa, 25. srpna
16:00 – 20
0:30

Doporučená adminisstrativní přejím
mka, výdej itineráře a GPS
movací jízdy
jednotek pro seznam

Baťův in
nstitut (15. bud
dova),
Kavárna
a, Dvacátá ulic
ce

Čtvrtek, 26.
2 srpna
07:00 – 24
4:00
07:00 – 10
0:00
07:00

Sezna
amovací jízdy
Doporučená adminisstrativní přejím
mka, výdej itineráře s GPS
Otevře
ení servisního parkoviště

čl. 9, Příloha 2
um, Hornomlýnská,Zlín
AK Baru
Zlín, Dvacátá ul., park
king Cream

Pátek, 27
7. srpna
07:00 – 15
5:00
07:00 – 10
0:00
07:30 – 11:00
12:00
13:00
15:00 - 17::00
15:00
18:45
19:30

Sezna
amovací jízdy
Admin
nistrativní přejíímka
Výdej GPS jednotekk pro rally, technická přejímka
První zasedání
z
sporrtovních komissařů
Vyvěšení startovních listin pro sla
avnostní start rally
r
a 1. etapu
u
Odevzzdání tréninkovvých GPS jednotek a jízdních výkazů pro
o
seznam
movací jízdy
Slavno
ostní start rallyy
Start 1.
1 sekce 1. eta
apy, ČK 0
Cíl 1. sekce
s
1. etapyy, ČK 1A

čl. 9, Příloha 2
Kavárna
a, Dvacátá ul.,, (15. budova)
Zlín, Dvacátá ul., park
king Cream
Ředitelsství rally, 21. budova
b
Ředitelsství rally, web rally
Zlín, nám
městí Míru, ČK
K před
slavnosttním startem
Zlín, nám
městí Míru
Ulice Vo
odní
Zlín, pod
d Velkým kine
em

Sobota, 28.
2 srpna
11:18
18.25
18:35
21:30

Start 2.
2 sekce 1. eta
apy, ČK 1B
Cíl rallly pro demonsstrační jízdu Le
egend
Cíl 1. etapy
e
Vyvěšení startovních časů do 2. etapy
e
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Neděle, 29.
2 srpna
09:35
(19:18)
20:00
21:30

Start 2.
2 etapy
Rozdíllení cen
Cíl rallly (poslední ČK-UP)
Závěre
ečná technická
á kontrola
Vyvěšení předběžnýých výsledků rally
r

Zlín, pod
d Velkým kine
em
Zlín, nám
městí Míru
Zlín, pod
d Velkým kine
em
Samohýýl Motor Zlín, a.s.
a
Ředitelsství rally, web rally

4. PŘIHL
LÁŠKY
4.1 Uzáv
věrka přihlášek
Uzávěrkka přihlášek:
8 8. 2021 v 21:00
8.
2
4.2 Posttup při přihlášení
4.2.1Přih
hlášení mussí být provvedeno pou
uze v elek
ktronické po
odobě na www.czechrrally.com.
Rozhodu
ujícím údajem při podán
ní přihlášky je časový údaj
ú
připsání přihlášky d
do systému a datum
připsání vkladu na účet
ú
pořadate
ele. E-mail pro
p komunika
aci ohledně přihlášek
p
a sservisních po
ožadavků
je entry
y@czechrally.com. Sou
utěžící je po
ovinen zasla
at e-mailem kopii licencce soutěžícíh
ho, první
stranu FIA HTP nebo
o TPHV a fottografii soutě
ěžního vozu.
nosti o spolu
ujezdci moho
ou být dopln
něny dodateč
čně až do zahájení
z
adm
ministrativní přejímky.
Podrobn
Zahraničční účastníci musí doložitt souhlas své
é ASN (čl. 2.3.8 MSŘ FIA
A).
4.2.2Přih
hláška bude přijata jen tehdy,
t
pokud
d bude celá výše vkladu
u připsána na
a účet pořad
datele do
doby urččené pro uzá
ávěrku přihlá
ášek. Pořada
atel může ve
e výjimečnýcch případech
h přijmout přihlášku i
před zaplacením vkkladu. Úhrad
da vkladu po
o uzávěrce přihlášek je
e však možn
ná jen po dohodě
d
s
pořadate
elem a vždy znamená zvvýšení vkladu o 25 %. V takovém přřípadě je sou
utěžící povin
nen vklad
zaplatit nejpozději
n
do
o doby předá
ání itineráře.
4.2.3Pottvrzení přihlá
ášek bude prrovedeno e-m
mailovou zprá
ávou.
4.3 Poče
et přihlášek
k a vozidla
4.3.1 Maximální po
očet přijatých
h přihlášek 90. Pořadattel si vyhrazuje právo výběru posádek dle
vlastního
budou přijata vozidla
o uvážení a může přihlá
ášku odmítno
out bez udání důvodu. Přednostně
P
přihlášen
ná do rally hiistorických automobilů.
a
4.3.2 Ra
ally historickýých automob
bilů se moho
ou zúčastnit pouze vozy,, které odpovídají Příloze
e K MSŘ
FIA nebo
o NSŘ, zejm
ména kapitole
e E a K.
Povolen
né vozy v rally historick
kých automo
obilů:
4.3.2.1 Kategorie
K
1–
– období „69
9“(periody: D,
D E, F, G1)
Cestovní vozy (T) a upravené
u
ce
estovní vozy (CT) a vozy GT a GTS homologovan
né od
1. 1. 193
31 do 31. 12.. 1969, které
é se dělí do objemových
o
tříd:
t
A1
do 1000 cm
m3
(do
o 31. 12. 196
61)
3
A2
od 1000 cm
c
do 1600 cm
m3
(do
o 31. 12. 196
61)
A3
nad 1600 cm
m3
(do
o 31. 12. 196
61)
B1
do 1000 cm
m3
(po
o 31. 12. 196
61)
B2
od 1000 cm
c 3
do 1300 cm
m3
(po
o 31. 12. 196
61)
B3
od 1300 cm
c 3
do 1600 cm
m3
(po
o 31. 12. 196
61)
B4
od 1600 cm
c 3
do 2000 cm
m3
(po
o 31. 12. 196
61)
B5
nad 2000 cm
m3
(po
o 31. 12. 196
61)
4.3.2.2 Kategorie
K
2 – období „7
75“(periody: G2, H1)
Cestovní vozy (T) a upravené
u
ce
estovní vozy (CT) a vozy GT a GTS zařazené do d
dobových sk
kupin 1,
2, 3 a 4, homologova
ané od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1975, ro
ozdělené do objemových
o
tříd:
C0
do 1150 cm
m3
3
C1
od 1150 cm
c
do 1300 cm
m3
3
C2
od 1300 cm
c
do 1600 cm
m3
3
C3
od 1600 cm
c
do 2000 cm
m3
3
C4
od 2000 cm
c
do 2500 cm
m3
C5
nad 2500 cm
m3
4.3.2.3 Kategorie
K
3 – období „8
81“ (periody: H2, I)
Cestovní vozy (T) a upravené
u
ce
estovní (CT) a vozy GT a GTS zařaze
ené do dobovvých skupin 1, 2, 3 a
4, homologované od 1. 1. 1976 do
d 31. 12. 19
981, rozdělen
né do objemo
ových tříd:
D0
do 1150 cm
m3
D1
od 1150 cm
c 3
do 1300 cm
m3
3
D2
od 1300 cm
c
do 1600 cm
m3
3
D3
od 1600 cm
c
do 2000 cm
m3
D4
nad 2000 cm
m3
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4.3.2.4 Kategorie
K
4 – období „9
90“ (periody: J1, J2)
Cestovní vozy (T) a upravené
u
ce
estovní (CT) a vozy GT a GTS zařaze
ené do skupin
ny N, A a B (vyjma
(
vozů sku
upiny B zaká
ázaných pro automobilové
a
é soutěže), homologovan
h
né od 1. 1. 1982 do 31. 12.
1 1985
(perioda J1) a modelly homologovvané od 1. 1. 1986 do 31
1. 12. 1990 (p
perioda J2) rrozdělené do
o
objemovvých tříd:
skupina A
E1
do 1300 cm3
3
skupina A
E2
do 1600 cm3
od 13
300 cm
3
skupina A
E3
do 2000 cm3
od 16
600 cm
skupina A
E4
nad 2000 cm3
skupina B
E5
do 1300 cm3
3
skupina B
E6
do 1600 cm3
od 13
300 cm
skupina B
E7
nad 1600 cm3
skupina N
E8
do 1600 cm3
3
skupina N
E9
do 2000 cm3
od 16
600 cm
skupina N
E10
nad 2000 cm3
4.3.2.5 Kategorie
K
5 – období „9
96“
Cestovní vozy (T) a upravené
u
ce
estovní (CT) zařazené
z
do skupiny N a A, homolog
gované od
1. 1. 199
91 do 31. 12.. 1996 rozdě
ělené do obje
emových tříd:
do 1300 cm3
F1
skupina N
3
do 1600 cm3
F2
skupina N
od 13
300 cm
3
do 2000 cm3
F3
skupina N
od 16
600 cm
nad 2000 cm3
F4
skupina N
do 1300 cm3
F5
skupina A
3
do 2000 cm3
F6
skupina A
od 13
300 cm
nad 2000 cm3
F7
skupina A
Upřesně
ění
- Rally se mohou zúčastn
nit vozidla od
dpovídající homologaci s průkazem ssportovního vozidla a
homologačním listem. Vozidla
V
klasiffikovaná do jednotlivých
h tříd MČR-R
RHA musí mít
m platný
HTP či TPHV. Vozidla zahraničních
účastníků budou
z
b
zařaze
ena do vypsa
aných kategorií i tříd,
a bez náro
ale
oků na body do
d MČR-RHA
A.
- Pro restriktory platí článe
ek 3.2.4.1 a 3.2.4.2
3
kapito
oly K NSŘ.
- V měřené ra
ally historickkých automo
obilů musí vozidla
v
bezp
podmínečně ve všech ohledech
o
odpovídat
ho
omologačním
mu listu. Žád
dné tuningov
vé díly či mod
difikace nescchválené homologací
nejsou povoleny!
4.3.3 Pro
o účast vozid
del v demonsstrační jízdě rally legend
d platí ustano
ovení čl. 7, ka
ap. K NSŘ 2021
2
FAS
AČR.
né vozy v de
emonstračníí jízdě Rally
y Legend:
Povolen
Demonsstrační jízdy rally legend
d se mohou zúčastnit hiistorické sou
utěžní vozy nebo jejich repliky a
soutěžníí vozy dle NSŘ
N
homolog
gované do 31.
3 12. 1996 včetně. Vozzidlo musí odpovídat věrrně svým
vzhledem
m a technickkým proveden
ním dobové příloze a rep
prezentovat historii
h
soutě
ěžního sportu
u (vozidlo
tohoto tyypu by mělo
o být v minullosti klasifiko
ováno na po
odniku typu rally). Vozid
dla vyrobená po 1. 1.
1991 musí být pou
uze origináln
ní soutěžní vozidla
v
z přííslušné dobyy. Vozidla re
egistrovaná v ČR se
mohou zúčastnit
z
pou
uze s platným
m Průkazem sportovního vozidla FAS
S AČR.
4.4 Licence
4.4.1 Ra
ally historic
ckých autom
mobilů se mohou
m
zúčas
stnit soutěžíccí, jezdci a spolujezdci s platnou
mezináro
odní nebo ná
árodní licenccí pro automo
obilový sportt (viz článek 3 kap. A NS
SŘ 2021) neb
bo licencí
„H“ (viz příloha
p
L MS
SŘ FIA), vydanou FAS AČR.
A
Vozidla
a tříd D4, E4,, E7 a E10 m
mohou řídit je
en jezdci,
kteří ne
ejsou zapsá
áni v seznam
mu začátečn
níků. Vozidlla třídy F4 a F7 mohou řídit je
en jezdci
s meziná
árodní licenccí typu „B“.
4.4.2 De
emonstračn
ní jízdy rally
y legend se mohou zúč
častnit jezdcii a spolujezd
dci, kteří jso
ou držiteli
řidičskéh
ho oprávněn
ní k řízení ossobního auto
omobilu a ně
ěkteré ze sp
portovních liicencí vydan
ných FAS
AČR, ne
ejméně všakk denní licen
nce jezdce. Denní licenc
ce může býtt vydaná i zzahraničním jezdcům,
j
pokud ne
ejsou držitelii žádné licen
nce.
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4.5 Přihlašovací vkllady:
Vklad:
- Star Ra
ally Historic
c 2021
vklad bez
b reklamy pořadatele

- 13.5
500 Kč (vč. DPH) + pojišštění 2.404 K
Kč = 15.904 Kč
K
- 27.0
000 Kč (vč. DPH)
D
+ pojišštění 2.404 K
Kč = 29.404 Kč
K

- Star Le
egend 2021
- 7.00
00 Kč (vč. DPH)
D
+ pojiště
ění 100,- Kč = 7.100 Kč
vklad bez
b reklamy pořadatele
p
- 14.0
000 Kč (vč. DPH)
D
+ pojišštění 100,- Kčč = 14.100 Kč
K
Pojistné ve výši 2.40
04 Kč (rally hist.
h
automob
bilů), resp. 100 Kč (demo
onstrační jízd
da rally legen
nd) může
být poukkázáno zárovveň se vklade
em.
4.6 Způs
sob platby
Bankovn
ním převodem
m na účet:
KB Zlín, Tř. Tomáše Bati 152, 76
60 01 Zlín
Majitel účtu: Rallye Zlín,
Z
spol. s r.o.
r
č. ú.: 110
01705661/01
100
Variabiln
ním symbolem budou posslední čtyři číslice
č
licence
e jezdce.
IBAN: CZ
Z400100000
00001101705
5661
Swift: KO
OMBCZPPXX
XX
4.7 Vrác
cení vkladu
Celý vkla
ad bude vráccen:
- při odm
mítnutí přihláššky
- při odvo
olání rally.
Pořadate
el vrátí část vkladu soutě
ěžícím, kteříí se z důvodu vyšší moci nemohli do
ostavit na sta
art rally a
omluvili řádně svou neúčast do zahájení ad
dministrativní přejímky. Přihlášeným
P
posádkám, které se
bez řádn
né omluvy na
a rally nedostaví, vklad propadne.
5. POJIŠ
ŠTĚNÍ
5.1 Pojiš
štění odpov
vědnosti
5.1.1 Au
utoklub ČR uzavřel s Allia
anz pojišťovn
na a.s. prostřřednictvím sp
polečnosti PLATINUM Consulting
C
s.r.o. po
ojistnou smlo
ouvu č. 400046134 o pojištění
p
odpovědnosti po
ořadatele za
a škodu způ
ůsobenou
jinému v souvislosti s pořadatelem rally až do
o výše 10.000.000 Kč.
5.1.2 Součástí rám
mcové pojistné smlouvvy je pojiště
ění odpovědnosti účasstníků proti škodám
způsobe
eným třetím osobám až do částky 10.000.000K
Kč na účastn
níka. Pojiště
ění se nevzttahuje na
škody, které
k
si účastníci akce způsobí vzá
ájemně mez
zi sebou. Po
ořadatel se zavazuje za
ajistit toto
pojištěníí pro všechny účastníky akce s výjim
mkou těch, ktteří u administrativní pře
ejímky doložíí, že mají
uzavřené
é své dlouho
odobé pojiště
ění pokrývajíccí škody způ
ůsobené na uzavřené
u
tratti.
5.1.3 Po
ojištění pořad
datelů a účastníků se sje
ednává s inte
egrální franššízou 5.000 K
Kč, tzn., že škody do
5.000 Kčč nebudou hrrazeny a ško
ody nad tento
o limit budou
u hrazeny bezz spoluúčastti pojištěného
o.
5.1.4 Vššechny posád
dky musí při administratiivní přejímce
e předložit platnou mezin
národní zelen
nou kartu
svého vo
ozidla. Bez to
ohoto doklad
du nebude po
osádce povo
olen start.
5.2 Úrazzové pojištění jezdců a spolujezdců
ů
Každý je
ezdec i spolu
ujezdec je po
ovinen sjedn
nat si své os
sobní úrazové pojištění a doklad na požádání
předložitt při admin
nistrativní přejímce
p
(liccence AČR obsahuje i úrazové pojištění). Pojištění
zahraniččních posáde
ek musí zahrrnovat i krytí nákladů na případné
p
léče
ení v ČR.
5.3 Ozná
ámení škody
Posádkyy jsou povin
nny nejpozdě
ěji do konce
e soutěže oznámit
o
pořa
adateli škodu způsoben
nou jejich
vozidlem
m na trati ra
ally. Nedodrržení této povinnosti
p
zn
namená pře
edvolání sou
utěžícího a příslušné
posádkyy k disciplinárrní komisi.
5.4 Vylo
oučení z pojiistného kryttí
Servisní a doprovod
dná vozidla, vozy pro seznamovac
s
cí jízdy a da
alší vozidla označená zvláštními
z
tabulkam
mi od pořada
atele, nejsou kryta pojiště
ěním rally (s výjimkou po
ojištěných po
ořadatelských
h vozidel)
a jedou vždy
v
na vlastní odpovědn
nost.
6. REKL
LAMA A OZN
NAČENÍ
6.1 Poviinná reklama
- na starrtovních čísle
ech:
A
AČR,
město Zlín, Zlínský
ý kraj, Czech Republic
- na zadních blatnících:
O Systém
ONI
- na před
dní kapotě:
š rally
štít
Umístěn
ní reklamy do
odané pořada
atelem je uve
edeno v Přílo
oze 3 ZU.
6.2 Ztrátta nebo ods
stranění rekllamy
Bude-li kdykoliv
k
v prrůběhu rally zjištěno, že na vozidle chybí
c
reklamní nápis (nebo jiný druh reklamy)
dodaný pořadatelem
m, nebo že je
e reklama na
a voze nalep
pena v rozpo
oru s příloho
ou 3 ZU neb
bo je tato
dodatečn
ně upravena
a, bude possádka potresstána peněžitou pokutou
u ve výši 10
0 000 Kč za
a každou
chybějíccí reklamu.
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6.3 Starttovní čísla a jmenovky
Startovn
ní čísla a tabulky rally pořadatel
p
do
odá každé posádce
p
při prezentaci. Startovní čísla
č
jsou
vytvořen
na z černých číslic umístě
ěných na bílé
ém obdélníko
ovém podkla
adě (šířka panelu 50 cm, výška 44
cm - z to
oho prostor 50
5 x 30 je urrčen pro starrtovní číslo, kde
k je černé
é číslo na bílé
ém podkladu
u o výšce
26 cm, o minimální šířce čáryy číslic 4 cm
m. Zbylý pro
ostor je urče
en pro rekla
amu pořadatele a je
ohraniče
ený šířkou panelu
p
min. 50 cm a výýškou 14 cm
m, nebo 2 x 7 cm nad a/nebo pod číslem).
Součástí čísla bude i označení písmenem
p
H nebo Lpolo
oviční velikossti oproti velikkosti číslice. Příjmení
jezdce (sspolujezdce)) a státní vlajjky jeho náro
odnosti budo
ou umístěny na obou zad
dních bočních oknech
vozidla, nebo na pře
edních blatníících. Barva písma na bllatnících bud
de kontrastní k podklado
ové barvě
vozu.Sta
artovní čísla musejí být umístěna na
a předních dveřích.
d
Číssla musejí býýt na voze umístěna
v průběh
hu celé rally. Bude-li kdykkoliv v průběhu rally zjiště
ěno, že na vo
ozidle chybí::
- jedno startovní
s
číslo
o nebo jedna
a tabulka rallly, bude posá
ádka potrestána pokutou
u 3000 Kč
- obě sta
artovní čísla nebo obě tab
bulky rally, bude
b
oznáme
ena sportovním komisařů
ům.
Názorné
é umístění sta
artovních číssel dodaných
h pořadatelem
m a jmenove
ek je uvedeno
o v Příloze 3 ZU.
7. PNEU
UMATIKY
Po celou
u dobu provo
ozu vozidla na veřejných komunikacíc
ch v ČR mussí být hloubka
a dezénu pne
eumatik
min. 1,6 mm. Je povoleno použití pneu dle čl. 3.7.4 části K NSŘ. Ručční řezání pne
eu je možné.
8. PALIV
VO, TANKOV
VÁNÍ
8.1 Paliv
vo
Je povolleno bezolovvnaté palivo s maximálním
m množstvím
m olova 0,013
3 g/l.
8.2Tank
kování
Posádkyy mohou tankkovat jen v ta
ankovacích zónách
z
nebo
o v komerčnícch čerpacích
h stanicích na
a trati
rally urče
ených níže a v itineráři. Na
N čerpacích
h stanicích po
osádky nemo
ohou tankova
at z kanystrů
ů.
Povolené čerpací sta
anice během
m rally:
GPS:: N 49°17,63
30', E 17°56,1
121'
‐ MOL Vala Trrans – Liptál (95 oktanů, 100 oktanů))
m
být tankkován přímo do nádrže závodního
z
vo
ozu.
Benzín musí
Posádkyy musí používvat výhradně
ě jen vybavení vezené ve
e svém závodním voze. O
Osoby v tank
kovací
zóně mu
usí mít na sobě oblečení a obuv, které
é bude posky
ytovat přiměřenou ochranu proti ohnii dle čl.
61.2.3. SPR.
S
9. SEZN
NAMOVACÍ JÍZDY
J
9.1 Posttup při zápis
su
Před zahájením sezznamovacích
h jízd každá posádka na
ahlásí pořada
ateli tovární značku a re
egistrační
značku vozidla,
v
se kterým
k
bude seznamova
ací jízdy prov
vádět a obdrrží výkaz pro
o seznamovací jízdy.
Pořadate
el dodá ozn
načení (starttovním číslo
o), které mu
usí být po celou
c
dobu seznamova
acích jízd
nalepeno
o v pravém horním rohu
u čelního skla. Případno
ou změnu oh
hlášeného vozidla musí posádka
předem oznámit pořřadateli. Výka
az pro sezna
amovací jízdy a tréninkovou GPS po
osádka odevz
zdá v ČK
před Sla
avnostním startem na ná
áměstí Míru. Časy pro se
eznamovací jízdy SSS Z
Zlín budou posádkám
předány při výdeji itiinerářů. Posádka se může dostavit do
d prostoru před SSS Z
Zlín nejdříve 20 minut
před svýým časem. Dřívější
D
příje
ezd na start seznamovac
cích jízd RZ1
1 bude poku
utován částk
kou 5.000
Kč.
ezení
9.2 Ome
Posádkyy jsou povinn
ny dodržovat při seznamo
ovacích jízdá
ách všechna ustanovení S
SPR a těchto
o ZU.
9.2.1 Seznamovac
S
cí jízdy budo
ou konány v souladu s čl. 35 SPR a musí býtt použita jen
n sériová
vozidla podle
p
speciffikace uvede
ené v čl. 35.1
1SPR. Tato vozidla mussí být pojiště
ěna tak, jak vyžaduje
zákon.
9.2.2
Jakákoliv přřítomnost jezzdce a/nebo
o spolujezdce
e na trati ryychlostních zzkoušek v do
obě třech
měsíců před
p
začátke
em rally je považována za
z seznamov
vací jízdu. Každý
K
jezdecc a/nebo spo
olujezdec,
který se má v tomto
o období z ja
akéhokoliv dů
ůvodu nachá
ázet na územ
mí využívané
ém pro Barum Czech
Rally Zlíín, musí o to
om včas informovat ředite
ele rally (M. Regner, tel: 577 432 00
04) s výjimko
ou jezdců
nebo spolujezdců, kteří
k
v této oblasti žijí ne
ebo trvale pra
acují. Tato omezení
o
se týkají všech, kteří se
chtějí ra
ally zúčastniit bez ohled
du na skute
ečnost, zda již podali přihlášku
p
ne
ebo obdrželi zvláštní
ustanove
ení.
9.2.3 Pořadatel
P
po
ovoluje v rám
mci seznamovvacích jízd 3 průjezdy sttejnou RZ. N
Na RZ 1 - SS
SS Zlín je
povolen jen jeden průjezd
p
(3 ko
ola). Jízda v protisměru RZ je zaká
ázána mimo úseků vyzn
načených
v itinerářři pro seznamovací jízdyy. Na startu a ve stopce
e každé RZ si posádka sama prove
ede zápis
času do výkazu sezn
namovacích jízd.
j
Kontrola
a bude prove
edena pomocí GPS jednotek na sezn
namovací
jízdy.
9.2.4 Průběh
příslušníky Policie ČR a dalšími činovníky
P
sezn
namovacích jízd bude monitorován
m
č
určeným
mi ředitelem rally. Maximální rychlo
osti se řídí dopravními předpisy ČR. Neresp
pektování
dopravních předpisů
ů, zejména překročení
p
m
maximální
po
ovolené rychlosti, bude kkontrolováno
o policií a
finančně
ě pokutováno
o.
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9.2.5 Seznamovac
S
cí jízdy provvedené mim
mo program seznamova
acích jízd (P
Příloha 2) nebo více
provedených průjezd
dů, než je po
ovoleno, budo
ou oznámeny
y sportovním
m komisařům
m.
Soutěžíccím, kteří porruší jiné usta
anovení o sezznamovacích jízdách, bu
ude za zjištěn
né přestupky
y udělena
tato penalizace:
1. přestu
upek
5 000 Kčč
2. přestu
upek
časová penalizace
p
5 min.
3. přestu
upek
oznámen
ní sportovním
m komisařům
m
Překroče
ení rychlosti bude řešeno
o podle článkku 34 Standa
ardních prop
pozic: Překro
očení rychlos
sti během
rally bud
de pokutován
no 500 Kč za
a každý 1 km
m/h.
9.2.6 Jakékoliv
J
tesstování od čttvrtku 26. 8. 2021 je ve Zlínském
Z
krajji pro soutěžící přihlášené do Star
Rally Hisstoric zakázá
áno.
10. ADM
MINISTRATIV
VNÍ PŘEJÍM
MKA
Veškeré
é úkony adm
ministrativníí přejímky je
e doporučen
no provést jiiž při výdeji itineráře.
Vzhlede
em ke stáv
vající situa
aci a z dův
vodu, aby se zabrán
nilo delší přítomnostii jezdců
v sekrettariátu, je po
ovinnost zas
slat všechny
y požadované dokumen
nty elektron
nicky.
Místo:
Ka
avárna, Dvaccátá ul., 15. Budova,
B
Zlín
n
7:00 - 10:00
27
7. 8. 2021
Datum:
Čas::
Čas adm
ministrativní přejímky
p
bud
de uveden v potvrzení
p
přihlášky.
Dokume
enty k zaslání elektronic
cky:
- platné řidičské
ř
průkkazy
- licence
e jezdců a soutěžícího
- dokladyy o pojištění odpovědnossti vozidla (ze
elená karta)
- první sttranu HTP nebo TPHV
- povolen
ní od ASN (p
povinné pro zahraniční
z
po
osádky)
Dokume
enty k předložení pro ra
ally hist. auttomobilů:
- licence
e jezdců a soutěžícího (ne
eplatí pro po
osádky s česk
kou licencí)
- platné řidičské
ř
průkkazy
- čestné prohlášení Covid-19
C
enty k předlložení pro de
emonstračn
ní jízdu rally
y legend:
Dokume
- řidičské
é průkazy
- minimá
álně denní liccence jezdce
e (denní licen
nce mohou být
b vystaven
ny na místě zza 200 Kč. V případě,
že žad
datel nebude mít sjednáno
o osobní úra
azové pojištění, může býtt toto sjednán
no na místě)
- dokladyy o pojištění vozidla (zele
ená karta)
- dokladyy o registraci vozidla
11. TECHNICKÁ PŘ
ŘEJÍMKA
11.1 Tec
chnická přejjímka
Zlín, Dvacátá ulice,
u
parkovviště Cream
Místo:
27
07:30 - 11:00
7. 8. 2021
Datum:
Čas::
Čas technické přejím
mky bude uveden
u
v pottvrzení přihlá
ášky. Opožd
děný nebo p
předčasný příjezd na
technickkou přejímku se trestá pe
eněžitou poku
utou 1000 Kč
č za každých
h dokončenýých 5 minut zpoždění.
z
Při zpožždění nad 30
0 min. bude posádka oznámena spo
ortovním kom
misařům. Soutěžící přihlá
ášený do
rally histtorických automobilů je povinen předložit homolog
gační list a HTP/TPHV.
H
11.2 Prů
ůběh technic
cké přejímky
11.2.1 Při
P technické
é přejímce provede tecchnický kom
misař kontrolu, zda vozidlo splňuje zákonné
podmínkky pro provo
oz sportovníích vozidel po
p pozemníc
ch komunika
acích včetně
ě předpisů pro
p limity
hluku a pravidel pro
o používání přídavných
p
s
světel
a pneumatik. Posá
ádka předložží doklad o registraci
vozidla s prodloužen
nou platností (STK, testacce) pro dané období.
11.2.2 Pořadatel
P
pro
ovede základ
dní kontrolu bezpečnosttní výbavy vo
ozidla a possádky (hasic
cí přístroj,
výstražn
ný trojúhelníík, kombiné
ézy, helmy).. Bude pro
ovedena kontrola vylep
pení bezpeč
čnostních
telefonních čísel. Posádky přihláššené do histo
orické rally odevzdají
o
formuláře bezp
pečnostní výb
bavy.
p
do demon
nstrační jízd
dy rally lege
end pořadattel provede kontrolu
11.2.3 U vozidel přihlášených
historickkého proved
dení přistave
eného vozu. U replik se
s provede kontrola sh
hodnosti s hiistorickou
předloho
ou.
11.3 Osv
větlení vozid
del
Ve spojo
ovacích úseccích mezi ryychlostními zkouškami
z
lz
ze použít ossvětlení vozid
dla pouze původními
vestavěn
nými a přída
avnými světlo
omety s hom
mologací EHK
K ("E"). Světtlomety bez h
homologace E nesmí
být ve spojovacích
s
úsecích pou
užity. Dodržžování tohoto
o ustanoven
ní bude konttrolováno ro
ozhodčími
faktu a jeho
j
porušen
ní bude oznámeno sporrtovním komisařům, kteřří mohou použít sankce podle čl.
152a 153 MSŘ FIA. Použití světlometů typu „LED“
„
není u HA (včetně Legend) povoleno.
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11.4 Pov
vinné monittorovací zařřízení ONI® (GPS)
11.4.1 Monitorovací
M
zařízení bud
de soutěžícím
m zapůjčeno
o za jednorá
ázový poplatek 110 Kč/jjednotka
(je již ob
bsažen ve vkladu)
v
a 35
50 Kč/jednottka + komponenty, pokkud již ve vozzidle není instalován.
Případné
é zničení, nevrácení
n
ne
ebo poškoze
ení zařízení musí soutě
ěžící uhraditt podle schváleného
ceníku. Všechny da
alší podrobno
osti jsou obssaženy v dokumentaci dodané
d
při p
prezentaci po
osádek a
v příloze
e 5 těchto ZU
U.
11.4.2 Každé
K
rally vo
ozidlo musí být
b ještě před technickou
u přejímkou vybaveno
v
mo
onitorovací je
ednotkou
GPS.
11.4.3 Soutěžící
S
obd
drží komponenty GPS od správce při
p výdeji itine
eráře a musí je do svých vozidel
namonto
ovat podle do
odaného insttalačního ma
anuálu ještě před
p
technickou přejímko
ou.
11.4.4 Pro
P instalaci půjčovací sa
ady GPS je potřeba
p
nach
hystat vývod napájení 12V.
11.4.5 Soutěžním
S
vo
ozidlům, která
á nebudou vybavena
v
mo
onitorovacím zařízením O
ONI®, nebude
e povolen
start.
11.4.6 Jakýkoliv pokkus o úpravu, manipulacii či zásah do
o monitorova
acího zařízen
ní, který kvůli vnějším
zásahům
m znemožní zaznamenávvání trasy, bude
b
nahláše
en sportovním komisařům
m, kteří moh
hou udělit
trest až do
d vyloučeníí.
11.4.7Je
ednotky GPS
S, případně půjčovací
p
držžáky jednote
ek budou vyb
bírány správvcem systém
mu GPS v
časové kontrole
k
(ČK
K 5A – Legendy a ČK 15
5D - Historic
c rally). Při předčasném
p
odstoupení posádka
odevzdá
á systém GPS
S v servisním
m areálu.
11.4.8 Postup
P
při je
ednotlivých událostech na RZ je po
opsán v přílo
oze 5 těchto
o ZU.
12. PRŮ
ŮBĚH RALLY
Y
12.1 Způ
ůsoby startu
u rally
12.1.1 Starty
S
do rallly
Na oficiá
ální informačční tabuli bud
dou v době uvvedené v čl. 3 ZU vyvěše
eny startovníí časy pro:
Slavnosstní start
Obrácené starrtovní pořadíí po 1 minutě
ě
Start do
o 1. sekce 1.. etapy
ČK 1
No
ormální starttovní pořadí po 1 minutě
Start do
o 2. sekce 1.. etapy
ČK 1B No
ormální starttovní pořadí po 1 minutě
Start do
o 2. etapy
ČK 5D No
ormální starttovní pořadí po 1 minutě
Startovn
ní pořadí do soutěže bud
de určeno dle předpokládané výkonn
nosti posáde
ek. Posádky startující
v rámci demonstračn
ní jízdy rallyy legend bud
dou startovatt v samostattné skupině po všech po
osádkách
v rámci měřené
m
souttěže.
Jízdní výýkazy budou odevzdáván
ny v těchto kontrolách:
k
1A
A, 3A, 5A, 12
2A, 15A a 15
5D
12.1.2 Slavnostní
S
sttart
Na slavn
nostní start se všechnyy posádky musí
m
dostavitt ve svém řádném
ř
starrtovním čase
e s jejich
závodním
m vozem. Do
D předstarto
ovního prostoru mohou vjet nejdříve
e 20 min pře
ed svým plánovaným
časem startu.
s
Jestližže se posádkka nemůže zúčastnit
z
slav
vnostního sttartu kvůli tecchnickým pro
oblémům
s vozem
m, bude jí povvoleno odsta
artovat do 1. etapy v ČK 1 v jejím urččeném čase s tím, že o tom
t
bude
informovván sportovní komisař a proběhne nu
utná technick
ká kontrola vozu.
v
Dotyčná posádka však
v
musí
byt příto
omna na slavnostním startu
s
ve svvém řádném
m startovním
m čase. Závvodní kombiinéza na
slavnosttním startu ne
ení povinná.
12.1.3 Start
S
do RZ
Start bud
de proveden
n pomocí ele
ektronických digitálních startovacích
s
hodin umístě
ěných na sta
artu RZ v
zorném poli jezdce a doplněných fotobuňkou
u pro zjištění předčasnýcch startů. Fo
otobuňka je umístěna
50 cm za
a startovní čarou ve výšcce 50 (+/- 5) cm. Vozidlo musí být po
ostaveno tak,, aby jeho přední část
byla na úrovni
ú
startovvní čáry.
Časomě
ěřič jízdní výkkaz vrátí posádce až v minutě startov
vní proceduryy.
Postup startéra při použití elek
ktronických digitálních hodin:
Bude po
oužita světeln
ná signalizacce s digitálním
m odpočítává
áním času:
40 sekun
nd
- rozsvíttí se červené
é světlo
30 sekun
nd
- startérr ukáže na sttartovací hod
diny
10 sekun
nd
- problikkne červené světlo
5 sekund
d
- rozsvíttí se žluté svvětlo
0 - Start
- rozsvíttí se zelené světlo
s
- 20 seku
und
- zhasne
e zelené a rozsvítí se červené světlo a bude
e uplatněn čl.
č 31.4.3
Region
nálních předpisů FIA.
12.1.4 Nový
N
start po
o odpadnutíí
í jízdy rally legend,
Soutěžní vůz startujíící v rámci demonstračn
d
l
kterýý nedokončill jednotlivou sekci, se
může vrá
átit zpět do startovního
s
p
pole
na startu
u další sekce
e se souhlase
em pořadate
ele.
12.2 Cílo
ový ceremo
oniál
Soutěžní trať končí v ČK na vje
ezdu do uzavvřeného parkoviště (ČK 15E). Cenyy podle čl.14.2 budou
předány na rampě. Po průjezdu
u cílovou ram
mpou jsou posádky
p
poviinny odjet přřímo do cílo
ového UP
(Zlín, pod Velkým kin
nem)

Zvlláštní usttanovení

10

12.3 Pře
edčasný příjjezd
Předčasný příjezd bez
b
penalizace je povole
en pouze do
o ČK1A (UP
P po 1. sekcci), ČK 5C (U
UP po 1.
etapě), ČK
Č 15D (Nám
městí Míru) a ČK 15E (UP Zlín).
12.4 Okrruhové rych
hlostní zkou
ušky
12.4.1 RZ
R 1 – SSS Zlín
Z (27. 8. 20
021 v 19:15))
Posádkyy budou starrtovat v norm
málním pořa
adí dle starto
ovní listiny, která
k
bude vvyvěšena na
a oficiální
tabuli řed
ditelství. Uza
avřené parko
oviště před sttartem v ČK 1 nebude orrganizováno.
Posádkyy přijedou do
o zóny startu
u RZ 1 dle ná
ákresu v itine
eráři. RZ 1 bude
b
uspořádána s podrrobnostmi
uvedenýými v časové
ém harmono
ogramu sou
utěže, v itin
neráři a v jízzdním výkazu. Výsledk
ky budou
započítá
ány do celko
ového hodno
ocení soutěže stejně jako případné penalizace, které budou
u uděleny
podle pravidel platnýých pro všech
hny ostatní RZ.
R
Start bud
de letmý, to znamená, že
ž posádka odstartuje
o
do
o RZ na zele
ené světlo na
a semaforu (případně
(
na jiný pokyn
p
startérra) a přesný čas letmého
o startu bude zaznamená
án fotobuňkou umístěnou
u 50 m za
startovní čárou. Stejn
ná fotobuňka
a je použita zároveň
z
jako cílová.
ne-li start v předpokládan
p
ném časovém
m intervalu startu
s
(cca 1 minuta), ukkáže časomě
ěřič cca 5
Proběhn
vteřin přřed rozsvíce
ením zeleného světla posádce tabu
ulku s číslem
m 5. V příp
padě potřeby
y delšího
časovéh
ho intervalu než lze přředpokládat, ukáže čas
soměřič posá
ádce nejdřívve tabulku STOP a
následně
ě pak cca 5 vteřin
v
před ro
ozsvícením zeleného
z
svě
ětla tabulku s číslem 5
Posádká
ám, které nedokončí RZ 1 nebo odsttoupí v průbě
ěhu 1. sekce
e, bude přidě
ělen náhradn
ní čas 12
minut. Tento
T
čas bu
ude přidělen
n i posádkám
m, které dos
sáhly času horšího nežž 12 minut, a rovněž
posádká
ám, které abssolvují menší než předep
psaný počet kol.
k
Posádka
a, která odsto
oupí, může znovu
z
startovvat do 2. sek
kce pod podm
mínkou, že ssplní požadav
vky čl. 46
Regioná
álních předpisů FIA a jejjí vozidlo bu
ude opraveno, předáno do UP nejpo
ozději 1 hod
dinu před
plánovan
ným časem startu 2. se
ekce 1. etap
py a projde novou tech
hnickou konttrolou 1 hod
dinu před
startem téže
t
sekce.
12.4.2 RZ
R 2 – Březo
ová (28. 8. 20
021)
Start bud
de letmý, to znamená, že
ž posádka odstartuje
o
do
o RZ na zele
ené světlo na
a semaforu (případně
(
na jiný pokyn starté
éra) a přesn
ný čas letmé
ého startu bude
b
zaznam
menán fotobuňkou umístěnou za
startovní čárou.
Proběhn
ne-li start v předpokládan
p
ném časovém
m intervalu startu
s
(cca 1 minuta), ukkáže časomě
ěřič cca 5
vteřin přřed rozsvíce
ením zeleného světla posádce tabu
ulku s číslem
m 5. V příp
padě potřeby
y delšího
časovéh
ho intervalu než lze přředpokládat, ukáže čas
soměřič posá
ádce nejdřívve tabulku STOP a
následně
ě pak cca 5 vteřin
v
před ro
ozsvícením zeleného
z
svě
ětla tabulku s číslem 5.
Posádkyy, které abso
olvují menší počet kol, budou
b
vylouč
čeny. Posád
dkám, které absolvují vě
ětší počet
kol, bude
e započítává
án skutečný čas. Absolvo
ované okruh
hy budou poččítány rozhodčím faktu. Posádky,
které ned
dokončí RZ, budou pova
ažovány za odstoupené.
o
12.5 Dallší pokyny
12.5.1 Retardéry
R
Z bezpečnostních dů
ůvodů budou na trati zřřízeny retard
déry. Retard
déry budou z balíků slámy nebo
sudů. V případě obje
etí (vynechá
ání) retardéru
u bude posá
ádceudělena penalizace 30 sekund ředitelem
ř
rally.
J
po tratii– Demonstrrační jízda Legend
L
12.5.2 Jízda
Z bezpečnostních dů
ůvodů je zakkázáno dělatt kdekoliv na
a trati tzv. sm
myková kole
ečka. Posádk
ka, která
tento zá
ákaz poruší, bude vylou
učena ředite
elem podnik
ku.
12.5.3 Měření
M
času
- Časyy posádek ra
ally historickkých vozidel budou měřřeny elektron
nickou časom
mírou s přes
sností na
jednu
u desetinu se
ekundy. V případě rovnossti časů bude
e rozhodova
at rok výroby vozů uvedený v HTP
či TP
PHV ve prosp
pěch staršího
o automobilu.
- Časyy posádek de
emonstrační jízdy rally le
egend nebud
dou měřeny. Účelem průjjezdu RZ je přehlídka
p
historrických vozid
del, nikoliv závodní
z
jízda
a. Posádce, která při sv
vé účasti ne
ebude dbát pravidel
Rally
y Legend a zachovávat
z
principy de
emonstračníí jízdy a svý
ým chováním
m a způsob
bem jízdy
bude
e ohrožovat bezpečnost svou nebo
o ostatních účastníků (např.
(n
havárrie na trati RZ),
R
bude
ukon
nčena účastt v podniku a bude jí od
dmítnuta úča
ast v dalších
h dvou podn
nicích Rally Legend.
12.6 Oficiální čas používaný bě
ěhem rally
Český te
elefonní čas můžete získa
at na tel. čísle 14112.
12.7 Serrvisní parko
oviště
Do servisního parko
oviště smí vjet
vj pouze vo
ozidla s označením „SERVIS“, které
é posádka obdrží
o
při
výdeji materiálů.
m
Dallší označení „SERVIS“ si
s soutěžící mohou
m
zakou
upit za 500 Kč při admin
nistrativní
přejímce
e. Všechna tyto vozidla
a však musí být zapark
kována ve vymezené
v
ttýmové zóně
ě. Každá
posádka
a dostane 2 ks
k osobního označení „JE
EZDEC“ a 4 ks osobního
o označení „S
SERVIS“.
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Soutěžíccí převzatí do
o rally dostan
nou k dispozzici přidělený prostor v se
ervisní zóně:
zákkladní plocha
a 80 m2 (8x10
0m) na každé
é soutěžní vo
ozidlo Historic rally
zákkladní plocha
a 64 m2 (8x8m
m) na každé soutěžní voz
zidlo Rally Le
egend
Základní plocha můžže být na žád
dost zvětšena
a za cenu 15
50 Kč/1 m2 (d
dále viz čl. 3.2 ZU).
Veškeré požadavky na sloučení míst zasílejte
e e-mailem na
n entry@czzechrally.co
om
12.8 Vsttup do prosttor přeskup
pení a uzavře
eného parko
oviště
12.8.1 Pracovníci
P
m
monitorovacíh
ho systému mohou vstupovat do pro
ostoru přeskkupení a uza
avřeného
parkovišště za účele
em údržby jednotek GPS namontovaných v soutěžních vozech. Musejí být
doprovázzení delegovvaným technickým komissařem a zástupcem týmu (jezdec, spo
olujezdec, so
outěžící).
12.8.2 Televizní
T
štáb
by, jehož pra
acovníci budo
ou zveřejněn
ní informací ředitele,
ř
jsou
u oprávněni vstupovat
v
do prosttoru přeskup
pení a uzavřřeného parkkoviště za úč
čelem servissu, údržby, oprav anebo
o vyjmutí
medií z televizních
t
z
záznamových
h zařízení na
ainstalovanýc
ch v soutěžních vozech. Podmínkou vstupu je
doprovod
d technickéh
ho komisaře a zástupce týmu
t
(jezdec
c, spolujezdec, soutěžící).
13. OZN
NAČENÍ ČINO
OVNÍKŮ
Vedoucíí stanovišť bu
udou označe
eni takto:
Vedoucíí RZ
- zelená vestta
Vedoucíí ČK
- červená vessta
Traťoví komisaři
k
v RB a BB
- žlutá vesta se znakem RB
R (blesk)
Časomě
ěřiči
- žlutozelená
á vesta neb
bo zelený ru
ukávník s ná
ápisem „Čas
soměřič /
Timekeepe
er“
Ostatní traťoví
t
komissaři
- oranžová ve
esta
Činovníkk pro styk se soutěžícími - žlutá vesta
a s nápisem „Styk se sou
utěžícími“
14. KLA
ASIFIKACE A CENY
14.1.1 Klasifikace
K
rally historických automobilů
- absolutní klasifika
ace všech vo
ozidel v rally historických automobilů
- klasiffikace jednottlivých katego
orií a tříd
14.1.2 Klasifikace
K
de
emonstrační jízdy
j
rally leg
gend se neprovádí.
14.2 Cen
ny
Ceny bu
udou předányy po dojezdu do cíle podlle neoficiálníí klasifikace a jejich vlastn
nictví bude potvrzeno
p
až vydán
ním oficiálnícch konečných výsledků.
Místo: cílová
c
rampa
a, Náměstí Míru,
M
Zlín, ihn
ned po dojezd
du do cíle
14.2.1 Podle
P
klasifikkace v absolutním pořadí XIII. Star Rally
R
Historic v rally historrických autom
mobilů:
Poháry + věnce
1. místo
Poháry + věnce
2 místo
2.
Poháry + věnce
3 místo
3.
14.2.2 Podle
P
klasifikkace jednotllivých kategorií Star Ra
ally Historic, kde budou startovat alespoň 3
vozidla, budou uděle
eny poháry za 1. – 3. místo.
m
Při nižším počtu bude udělen
na pouze ce
ena za 1.
místo.
14.2.3 Podle
P
klasifikkace jednotliivých tříd Sttar Rally His
storic, kde bude startova
at alespoň 5 vozidel,
budou ud
děleny poháry za 1. – 3. místo. Při nižším počtu bude
b
udělena
a pouze cena za 1. místo
o.
15. ZÁV
VĚREČNÉ KO
ONTROLY A PROTESTY
Y
15.1. Závěrečná kon
ntrola určenýcch vozidel
Samohýl Motor
M
Zlín, a.s., Tř. Tomáše Bati 642, Zlín
o:
Místo
29. 8. 2021
1
Datum
m:
20:00
Čas:
15.2. Po
oplatek při protestu
p
10 00
stanoven
n ASN:
00 Kč
15.3. Po
oplatky při odvolání
o
národní (k ASN):
20 00
00 Kč
mezináro
odní (k FIA):
12 00
00 €
Milosslav Regner
ředitel
Star Rally Historiic
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Příloha 1
ČASOVÝ
Ý HARMONOGRAM STA
AR RALLY HISTORIC
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Příloha 2

Zvlláštní usttanovení

14

Příloha 2
PROGR
RAM SEZNAM
MOVACÍCH JÍZD
Čtvrtek 26. 8. 2021
RZ

Místo

a RZ (km)
Délka

2

B
Březová

1
12,73

11/14

Biskupice

7,59

5

P
Pindula

1
18,95

3

Hošťálková

1
18,86

12/15

M
Májová

2
25,43

1

SS
SS Zlín

9,18

10

Halenkovice

8,85

4

Ko
omárov

8,46

(od - do))
11:00
18:00
11:00
18:00
11:00
18:00
07:00
15:00
07:00
15:00
24:00
00:30

Pátek 27
7. 8. 2021
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Příloha 3
ČINOVN
NÍCI PRO ST
TYK SE SOU
UTĚŽÍCÍMI – JMÉNA, FO
OTOGRAFIE
E, PLÁN ČINNOSTI
Hlavním úkolem čin
novníků pro styk se sou
utěžícími je poskytovat informace a podávat vysvětlení
v
ohledně předpisů či chodu rally posádkám
p
a soutěžícím. Minimálně je
eden z činovvníků pro styk
k s jezdci
musí býýt přítomen v souladu s plánem čin
nnosti a mus
sí být posád
dkami nebo soutěžícími snadno
rozpozná
án. Podrobnýý plán činnossti činovníků pro styk s je
ezdci bude vyyvěšen na officiální vývěs
sce.
Činovníkkem pro stykk se soutěžícími je

Petra MYNÁŘOVÁ (CZ,
(
GB)
Tel.: +420 775 76
60 464
Plán čin
novníka pro styk s jezdc
ci
2 8. 2021
Pátek, 27.
07:30 - 11:00
1
Adm
ministrativní a technická přejímka – se
ervisní zóna Zlín
Z
15:00 - 16:30
1
Slavnostní start rally
r
- Zlín, náměstí Míru
Startt 1. sekce - ČK
19:00
Č 1, Zlín, Vodní ulice
Sobota, 28. 8. 2021
11:00 - 12:30
1
Startt 2. sekce - ČK
Č 1C, Zlín, servisní zóna
14:50 - 16:30
1
Regrrouping – Zlíín, servisní zóna
z
17:00 - 18:30
1
Regrrouping – Zlíín, servisní zóna
z
18:30 – 19.30 Cíl ra
ally demonsttrační jízdy ra
ally Legend Zlín,
Z
náměsttí Míru
Neděle, 29. 8. 2021
09:30 - 10:30
1
Startt 2. etapy - ČK
Č 5E, Zlín, servisní
s
zóna
a
14:00 - 15:00
1
Regrrouping – Zlíín, servisní zóna
z
18:00 - 19:00
1
Regrrouping – Zlíín, servisní zóna
z
19:00 - 20:30
2
Cíl ra
ally – ČK 15D
D, Zlín, náměstí Míru
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Příloha 4
OVNÍ ČÍSLA
A A REKLAM
MA
STARTO
Pořadate
el si vyhrazujje právo, abyy na vozidle zůstala tato volná místa (viz nákres)::
1. Povin
nná reklama
a
- na starrtovních čísle
ech:
- na zadních blatnících:
- na před
dní kapotě:

AČR, město Zlín, Zlínský
A
ý kraj, Czech Republic
O Systém
ONI
š rally
štít

2. Starto
ovní čísla a jmenovky
j
Startovn
ní čísla a tabulky rally pořadatel
p
do
odá každé posádce
p
při prezentaci. Startovní čísla
č
jsou
vytvořen
na z černých číslic umístě
ěných na bílé
ém obdélníko
ovém podkla
adě (šířka panelu 50 cm, výška 44
cm - z toho
t
prostor 50 x 30 je určen pro startovní číslo, kde je černé
é číslo na bílé
ém podkladu
u o výšce
26 cm, o minimální šířce čáryy číslic 4 cm
m. Zbylý pro
ostor je urče
en pro rekla
amu pořadatele a je
ený šířkou panelu
p
min. 50 cm a výýškou 14 cm
m, nebo 2 x 7 cm nad a/nebo pod číslem).
ohraniče
Součástí čísla bude i označení písmenem
p
H nebo Lpolo
oviční velikossti oproti velikkosti číslice. Příjmení
jezdce (sspolujezdce)) a státní vlajjky jeho náro
odnosti budo
ou umístěny na obou zad
dních bočních oknech
vozidla, nebo na pře
edních blatníících. Barva písma na bllatnících bud
de kontrastní k podklado
ové barvě
vozu.Sta
artovní čísla musejí být umístěna na
a předních dveřích.
d
Číssla musejí býýt na voze umístěna
v průběh
hu celé rally. Bude-li kdykkoliv v průběhu rally zjiště
ěno, že na vo
ozidle chybí::
- jedno startovní
s
číslo
o nebo jedna
a tabulka rallly, bude posá
ádka potrestána pokutou
u 3000 Kč
- obě sta
artovní čísla nebo obě tab
bulky rally, bude
b
oznáme
ena sportovním komisařů
ům.
a)

b)
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Příloha 6

OROVACÍ GPS SYST
TÉM ONI®
MONITO

Zvlláštní usttanovení

18

1. Všeob
becná ustan
novení
Během rally musí být všechna soutěžní vozzidla povinně vybavena monitorovaccím systéme
em ONI®.
®
Monitoro
ovací zařízen
ní ONI je majetkem
m
Au
utoklubu ČR
R a soutěžíccím je zapůjččeno za jednorázový
poplatekk 110 Kč za jednotku (je
e součástí přřihlašovacího
o vkladu), ne
ebo 350 Kč za celou sad
du (hradí
soutěžíccí).
Případné
é zničení, nevrácení nebo poško
ození zaříze
ení musí soutěžící
s
uh
hradit správ
vci podle
schválen
ného ceníku.. V případě nevrácení
n
jed
dnotky ihned
d po soutěži bude posádcce uložena pokuta
p
ve
výši 150
000 Kč. Dokud nebude jednotka zpě
ět odevzdána
a, nebude posádka
p
připuštěna na start
s
další
soutěže..
2. Distribuce zařízení ONI®
Monitoro
ovací systém
m ONI® se sklládá z těchto
o částí:

• sledovací jednotka
j
s displejem
d

• držák sled
dovací jedno
otky

• napájecí kabel
k

• kombinova
aná anténa střešní

• konzole s ovládacími prvky:

plachu / potv
vrzení červen
né vlajky
- tlaččítko OK pro odvolání pop
- pře
epínač SOS pro
p přivolání pomoci


Všem úččastníkům ra
ally v ČR bu
ude komplettní zařízení ONI® instalo
ováno před p
podnikem. In
nformace
obdrží přři prezentaci.
Po příje
ezdu do pro
ostoru před technickou
u přejímkou správce za
ařízení nain
nstaluje mon
nitorovací
jednotku
u, antény a ovládací
o
panel. Anténu a napájecí ka
abely si posá
ádka může zzakoupit do osobního
o
vlastnictvví.
Na koncci rally nebo
o po odstou
upení z rallyy musí být celé monito
orovací zařízzení vráceno
o správci
zařízení. Odebírání jednotek obvvykle probíhá
á v servisním
m parkovišti před
p
cílem rally.
etního držák
ku do vozidla
a
3. Installace komple
3.1 Souttěžící musí při montáži držáku sledovací jednottky, střešní antény
a
a jed
dnotlivých ov
vládacích
prvků po
ostupovat přřesně podle Instalačního
o manuálu a zařízení po
o celou dobu
u udržovat v dobrém
stavu a chránit
c
ho přřed poškozen
ním a znečištěním (zejmé
éna připojova
ací konektorry).
3.2 Pro zahraniční
z
a jednorázové
é účastníky rally
r
je zaříze
ení k zapůjče
ení vybaveno
o magneticko
ou střešní
anténou a ovládacím
mi prvky, kte
eré jsou umístěny v jedné společné
é skříňce, prro kterou si soutěžící
musí zvo
olit vhodné místo
m
v dosah
hu obou člen
nů posádky a připravit si možnosti
m
pro
o její upevnění.
4. Obslu
uha jednotky
y při rally
Při obsluze jednotkky jsou posá
ádky povinn
ny dodržova
at všechny pokyny
p
uved
dené v Uživ
vatelském
manuálu
u.
Postup při
p jednotlivýcch událostecch na RZ:
• Nehod
da (detekce nárazu)
n
- jedn
notka vyhod
dnotí havárii, odesílá na
a dispečink zprávu havvárie. Odesllání zprávy posádka
neo
ovlivní.
- possádce se na displeji
d
objevví dotaz: Jste
e OK? Potvrrď.
- tentto dotaz je po
o 10 s doplněn zvukovým
m signálem, siréna
s
po do
obu 15sekund
d houká.
- pokkud posádka zmáčkne OK, odešle se
e tato informace na dispe
ečink a neod
desílá se info
ormace o
neh
hodě dalším startujícím
s
posádkám.
• Zastav
vení v RZ
- vozzidlo v RZ zastaví,
z
je považováno
p
za překážku
u. Jednotka signalizuje posádce zv
vukově a
texttově, že zasttavili. Zvukovvý signál trvá
á 15 sekund.
- pokkud posádka nereaguje, odešle se va
arovná zpráv
va o překážcce na trati na
a dispečink a do aut,
kterrá na dané RZ
R přijíždí k překážce.
p
- possádka stisknu
utím tlačítka potvrdí, že je
j v pořádku
u. Objeví se obrazovka s nápisem OK
O a není
ode
eslána žádná
á zpráva do dalších
d
vozid
del.
• Přivolá
ání pomoci
- přep
pnutí přepín
nače SOS je
e potvrzeno nápisem na
a displeji. So
oučasně začčne jednotka
a vydávat
zvukový signál.
- zvukový signál je
j zrušen jed
dním stlačením potvrzova
acího tlačítka
a.
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• Červen
ná vlajka
- po vyhlášení
v
če
ervené vlajkyy dispečinkem se na displeji zobrazíí nápis RED FLAG (na červeném
č
pozzadí)a jednotka vydává zvvukový signá
ál.
- possádka je povinna potvrd
dit přijetí če
ervené vlajky stisknutím
m tlačítka a upravit rychlost dle
spo
ortovních předpisů
- aku
ustický signáll je možné zrrušit jedním stisknutím
s
po
otvrzovacího
o tlačítka.
- sym
mbol červené
é vlajky na disspleji je zruššen pouze dis
spečinkem
5. Kontrrola rychlosti při seznam
movacích jízzdách
Během seznamovaccích jízd je posádka povvinna dodržovat dopravvní předpisy ČR. Neresp
pektování
dopravních předpissů, zejména
a překročen
ní maximáln
ní povolené
é rychlosti, bude konttrolováno
monitoro
ovacím zařízením ONI® Systém.
S
Tato
o kontrola ne
evylučuje další kontrolu n
např. ze stran
ny Policie
ČR včetn
ně standardn
ních postihů..
Monitorrovací zaříze
ení ONI® pro
o seznamova
ací jízdy
Systém monitoruje ryychlost on-lin
ne v každém okamžiku seznamovacích jízd.
Každá posádka
p
si vyzvedne zařízení na kontrolu ryc
chlosti ONI® Systém sp
polečně s itinerářem.
Instalace
e zařízení pro kontrolu rychlosti, jeh
ho zapojení a použití bě
ěhem seznamovacích jíz
zd je pro
všechnyy povinné po
o celou dob
bu seznamovvacích jízd dle
d čl. 3 Prrogram sezn
namovacích jízd. Pro
kontrolu rychlosti při seznamovaccích jízd jsou
u používány jednotky
j
NC
CL 21.

a NCL21 se
e nastartuje automaticky
a
v nahlášený
ý den a hod
dinu začátku
u seznamova
acích jízd
Jednotka
zodpově
ědné osobě ONI
O ® systém
m. Je nastave
ena tak, že dále
d
jede z baterek
b
po d
dobu 24 hodin, pokud
se jedno
otka pohybuje
e a po dobu 80 hodin, po
okud je v klidu.
Snímáníí polohy se spouští
s
otřessy jednotky. Poloha se snímá
s
v pevn
ném intervalu
u 10 sek., od
desílá se
do aplika
ace každou minutu.
m
Jedn
notka se nikd
de ve vozidle nepřipojuje na napájení. Jednotku ve vozidle
je možno
o umístit na kovový
k
povrcch, v jednotcce jsou imple
ementovány magnety.
m
Nepoužití (nezapojen
ní) jednotky bude
b
penalizzováno.
Každý pokus
p
o falšo
ování, manip
pulaci nebo zásah do sledovacího zařízení
z
přidě
ěleného do vozu pro
seznamo
ovací jízdy nebo
n
každé zařízení,
z
které znemožníí zaznamena
at údaje kvůlli vnějšímu působení,
p
bude hlá
ášeno sporto
ovním komisa
ařům, kteří mohou
m
uložit trest
t
až do odmítnutí
o
starrtu.
Rozhodn
nutí o závažžnosti provin
nění a jeho opakování je
j v pravom
moci ředitele rally. Za přřekročení
povolené
é rychlosti mohou
m
být udě
ěleny sankce
e dle bodu 20.2 SPR.
6. Manu
uály a další informace: www.onisys
w
stem.cz/rally
y
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Příloha 7
PŘEHLE
ED UBYTOV
VÁNÍ
mfortní vily a penziony
Luxusníí hotely, kom
Lázně Lu
uhačovice, a.s.
a
Tel.: +42
20 577 682 100
E-mail: pobyty@lazn
p
neluhacovice
e.cz
Web: ww
ww.lazneluha
acovice.cz
Hotel Ro
ottal a Penzzion Lípa
Zlínská 172
1
765 02 Otrokovice-K
O
Kvítkovice
Tel.: +42
20 577 922 151
Fax: +42
20 577 922 356
3
E-mail: hotelrottal@h
h
hotelrottal.czz
Web: ww
ww.hotelrotta
al.cz
Rezervovváno pro posádky BCRZ a je
ejich týmy.

Lesní ho
otel
Filmová 4346
760 01 Zlín
Z
Tel.: +42
20 577 053 699
6
E-mail: info@lesni-h
hotel.cz
Web: ww
ww.lesni-hotel.cz
LH Hote
el Jana
Koliby 2
750 02, Přerov
Tel.:+420 581 833 42
29
Web: ww
ww.hotel-jana
a.cz
Rezervovváno pro posádky BCRZ a je
ejich týmy.

Penzion
n Apart SAM
MONT
Hřivínuvv Újezd 190
763 07 Velký
V
Ořecho
ov
Tel.: +42
20 731 583 909
9
E-mail: apartsamont@
a
@seznam.czz
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