FIA Rally Star CZ
DIGITAL CHALLENGE
AČR Praha
15. – 19. listopadu 2021

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

www.autoklub.cz/fiarallystar
www.fiarallystar.com

Zvláštní ustanovení FIA RALLY STAR

ÚVOD
Sportovní Řády FIA RALLY STAR byly vytvořeny Mezinárodní Automobilovou Federací (FIA). Výběr
talentů pro kontinentální finále bude dle FIA sportovních řádů a těchto Zvláštních Ustanovení, které
zveřejňuje Autoklub České republiky jsou závazné pro národní finále a digital challenge (digitální
motosport)
Modifikace, doplnění a/nebo změny těchto Zvláštních ustanovení budou oznámeny prostřednictvím
očíslovaných a datovaných Prováděcích ustanovení (Bulletinů) vydaných pořadatelem nebo
sportovními komisaři.
FIA Visa: DIG-01-CZ-211008

ORGANIZACE
Adresa pořadatele:

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1
web: www.autoklub.cz/fiarallystar

Kontaktní osoba:

Martin Zubíček
email: zubicek@autoklub.cz, mobil: +420 725 929 088

Činovníci:
Hlavní sportovní komisař:

Luděk Kopecký

Ředitel:

Martin Zubíček

PROGRAM A MÍSTO KONÁNÍ
Název
FIA Rally Star CZ – DIGITAL CHALLENGE
(Digitalní Motorsport)

Datum

15. - 19. listopadu 2021
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Místo

Budova AČR Praha

Zvláštní ustanovení FIA RALLY STAR

PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOBILOST KANDIDÁTŮ
Registrace
- Uchazeči se mohou registrovat do prostřednictvím formuláře na fiarallystar.com. Více informací na
Autoklubu České republiky: Kontakt: Martin Zubíček, zubicek@autoklub.cz, mobil: +420 725 929 088
- V případě, že není organizátorem registrace uzavřena, mohou se uchazeči přihlásit na místě.
Přihlásit se bude možné i v den závodu, ale po předchozí telefonické domluvě.
Věková kritéria
- K 1. Lednu 2022, musí být účastnící se kandidát ve věku minimálně 17 let a maximálně 26 let.
Nezletilí budou přijati, pokud budou mít podepsané souhlasné stanovisko s účastí v programu od
svého zákonného zástupce.
Řidičský průkaz
- Při výběrech v České republice bude platný řidičský průkaz skupiny B vyžadován. V případě
účastníka mladšího 18 let bude vyřízena jednorázová licence v místě daného výběru.
- Kandidát, který bude vybrán během Kontinentálního finále, bude muset být držitelem řidičského
průkazu nejpozději k 1. únoru v roce Zkušební sezóny. Nepodaří-li se mu jej získat v termínu, nemůže
pokračovat v tomto programu a bude za něj povolán náhradní jezdec.
Národnost
- Každý kandidát musí být státním příslušníkem některé ze zemí zastoupené ve FIA prostřednictvím
ASN. Autoklub České republiky umožňuje zúčastnit se výběrů jen občanům České republiky.
Zkušenosti
- FIA Rally Star se mohou zúčastnit jak kandidáti s licencí jezdce tak i ti, kteří nejsou jejími držiteli.
- Jezdci nejsou způsobilí k účasti na Kontinentálním finále, jestliže:
- zúčastnili se jakékoliv rally zařazené do WRC
- skončili v TOP20 celkové klasifikace jakékoliv soutěže regionálního mistrovství či trofeje (FIA
ERC, FIA ERT a podobně)
- byli nebo jsou oficiálně podporování výrobcem nebo dovozcem
- skončili v TOP10 v hodnocení celkového pořadí Mistrovství České republiky v rally.
- skončili v TOP5 v hodnocení celkového pořadí Rallysprint série včetně jezdců s vozy Poháru 2+
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FIA RALLY STAR ČR – DIGITAL CHALLENGE (DIGITÁLNÍ VÝZVA)
Distribuce Zvláštních ustanovení

Říjen, listopad 2021

Uzávěrka online přihlášek

12. 11. 2021 v 16:00

DIGITAL CHALLENGE

15. - 19. 11. 2021, 13:00 – 17:00

ZÁZEMÍ
Digitální výzva bude uspořádána během jednoho týdne v termínu 15.- 19. 11. v budově Autoklubu
České republiky. Každý den od 13:00 do 17:00.
Uchazeči musí vždy dodržovat pokyny ředitele a vedení FIA Rally Star. Pokud tak nečiní, mohou být
okamžitě diskvalifikováni.
Všichni uchazeči musí respektovat nastavení simulátoru organizátorem. Jedinou povolenou úpravou
je poloha sedadla v rámci možností simulátoru.
Při jízdě na simulátoru musí být uchazeč obut.
Uchazeči mohou mít nasazeny rukavice pro automobilový sport. Pokud je však nemá, před
nastoupením do vozu si musí ruce vydezinfikovat.
V případě poruchy simulátoru v průběhu jízdy, dostane uchazeč druhou šanci, kromě případů, kdy se
tak stalo při nedovoleném manévrování nebo nedodržení pravidel Výzvy.
REGISTRACE
Kandidáti se mohou do Digitální výzvy přihlašovat prostřednictvím formuláře na fiarallystar.com
V případě, že není organizátorem registrace uzavřena, mohou se uchazeči přihlásit na místě.
Uchazeč, který se nemůže zúčastnit Výzvy, na kterou se registroval, může mu být v budoucnu
odmítnut vstup, pokud se včas neomluvil.
ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA
Všichni uchazeči se musí před jízdou osobně prokázat platným průkazem totožnosti (řidičský průkaz,
občanský průkaz, cestovní pas)
Po skončení Administrativní přejímky se musí všichni uchazeči zúčastnit rozpravy.
V případě zpoždění uchazeče, nelze zajistit jeho účast v dané Výzvě.
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RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA DIGITÁLNÍ VÝZVY
Digitální rychlostní zkouška probíhá na simulátoru nastaveném v souladu s programem FIA Rally Star.
Operačním systémem je aktuální verze Windows a hra WRC9 v aktuální verzi.
Po nastavení polohy sedadla zkoušku odstartuje ředitel nebo jeho zástupce. Uchazeč pak má
maximálně 15 minut na dokončení maximálně 3 jízd dané rychlostní zkoušky.
Pokud čas vyprší před dokončením tří zkoušek, pro klasifikaci budou použity pouze dokončené
rychlostní zkoušky.
Jízda se považuje za zahájenou, jakmile auto protne startovní čáru nebo je spuštěno měření.
V případě jakýchkoliv přestupků v průběhu zkoušky, systém automaticky ukládá penalizace. Nelze se
proti nim odvolat.
Z dokončených tří zkoušek nebo po uplynutí časového úseku se do klasifikace započítává pouze
nejlepší výsledek.
POČET KVALIFIKOVANÝCH UCHAZEČŮ
Z FIA RALLY STAR CZ – DIGITAL CHALLENGE postoupí 1 nejrychlejší jezdec a 1 jezdkyně do
Kontinentálního Finále, celkem tedy 1 muž a 1 žena.
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FIA Rally Star CZ
DIGITAL CHALLENGE
ACCR Prague
15. – 19. November 2021

SUPPLEMENTARY REGULATIONS

www.autoklub.cz/fiarallystar
www.fiarallystar.com

Supplementary Regulations FIA RALLY STAR

INTRODUCTION
These Sporting Regulations have been laid down by the FIA. Selection of FIA Rally Star Drivers for
Continental Final will be done according to Sporting Regulations and these Supplementary
Regulations, which are done by Autoclub of the Czech republic and are binding for National Final
selection and Digital challenge (Digital motosport)
Modifications, amendments and/or changes to these supplementary regulations will be announced
only by numbered and dated bulletins (issued by the organiser or the stewards).
FIA Visa: DIG-01-CZ-211008

ORGANISATION
Organiser´s address:

Autoclub of the Czech republic
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1
web: www.autoklub.cz/fiarallystar

Contact Person:

Martin Zubíček
email: zubicek@autoklub.cz, mobil: +420 725 929 088

Oficials:
Steward:

Luděk Kopecký

Clerk of the Course:

Martin Zubíček

PLACE AND DATE OF EVENT
Name
FIA Rally Star CZ – DIGITAL CHALLENGE
(Digital Motorsport)

Date

Place

15. - 19. November 2021

Building of ACCR Prague
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REGISTRATION AND ELIGIBILITY OF CANDIDATES
Registration
- Participation in the FIA Rally Star Challenges is subject to the creation of an account on
fiarallystar.com. More information will give Martin Zubicek, zubicek@autoklub.cz, mobil: +420
725 929 088
- In case the registration process is not closed, participants can register at the place of event, but
after phone call confirmation from the organiser.
Age criteria
- On 1 January 2022, the participating Candidate must be at least 17 years old and not older than 26
years old. Participants under the age of 18 must have written confirmation about participation in FIA
Rally Star from from their legal representative
Driving licence
- A valid Group B driving license will be required for selections in the Czech Republic. In the case of a
participant under the age of 18, a one-day license will be issued from ASN at the place of the given
selection.
- A Candidate who is selected during a Continental Final will need to obtain his driving licence at the
latest by 1 February of the Training Season. Failing this, he will not be able to continue the
programme and will be replaced by a substitute driver.
Nationality
- Each Candidate must be have Czech republic nationality.
Experience
- FIA Rally Star is open to both candidates with a driver's license and those who do not have it.
- Drivers are not eligible to participate in the Continental Finals if they:
- have participated in a round of the FIA World Rally Championship;
- have finished in the top 20 in the overall classification of a round of an FIA Regional Rally
Championship or Trophy;
- are supported or have been supported by a manufacturer or importer;
- have finished in the top 10 of overal standings of Czech Rally Championship;
- have finished in the top 5 of a overal standings of RallySprint Series including the
drivers of Cup2+
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FIA RALLY STAR CZ – DIGITAL CHALLENGE
Distribution of Supplementary Regulations

October, November 2021

Deadline for Online Entries

12. 11. 2021 at 16:00

DIGITAL CHALLENGE

15. - 19. 11. 2021, 13:00 – 17:00

BACKGROUND
A Digital Challenge will be organised from 15. to 19. 11. In ACCR building from 13:00 to 17:00.
At all times, Candidates must comply with the instructions of the CoC and more generally FIA
Rally Star guidance. Failing this, Candidates will be immediately disqualified.
Candidates must always respect the placement of simulators given by the officials. The only allowed
setting is the seat position.
When driving, the Candidate must wear shoes.
Candidates are allowed to wear non-slip driving gloves. If the Candidate does not wear gloves, hand
sanitisation is mandatory before getting on board.
In the event of a technical malfunction whilst driving, the officials will authorise a new run, except if
the malfunction is due to an illegal manoeuvre of the simulator or non-compliance with the rules.
REGISTRATION
Candidates can register for a Challenge via the form available at fiarallystar.com.
Candidates can also register onsite, if any places are available once registration has closed.
Candidates who do not attend a Challenge for which they have registered could be refused future
entry if they do not cancel their registration before the specified deadline.
ADMINISTRATIVE CHECKS
All Candidates must before drive present themselves at the location with valid identification (ID card,
driving licence, passport).
A Candidate’s participation in the Challenge cannot be guaranteed if he arrives late.
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DIGITAL SPECIAL STAGE (DSS)
Digital Stage takes place on a simulator set up in accordance with the specifications of the FIA Rally
Star Guidelines and using a specific PC version of the WRC 9 video game.
After setting his seat position, each Candidate has 15 minutes to complete a maximum of three
runs in the DSS. The start of the countdown is indicated by the Clerk of the Course or his
representative.
If the countdown ends before the end of the free runs, only the finished runs will be retained for the
Digital Challenge classification.
A run is considered as soon as the car crosses the starting line to start the timer.
In the event of incidents occurring in the DSS, the software automatically imposes penalties. These
penalties are not questionable.
At the end of the three runs or fifteen minutes, the Candidate’s best time is taken into account for
the Digital Challenge classification.
NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES
From FIA RALLY STAR CZ – DIGITAL CHALLENGE, 1 fastest man driver and 1 fastest woman driver will
be chosen to the Continental Final
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