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Datum: 
Date:  

1. září 2022 
1st September 2022 

Čas: 
Time: 

09:00 

Předmět: 
Subject: 

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ č. 1 
Bulletin No. 1 

Č. dokumentu: 
Document No.: 

1.1 

Od: 
From: 

Ředitel rally 
The Clerk of the Course 

Počet stran: 
Num. of pages: 

3 

Komu: 
To: 

Všem soutěžícím / členům posádek 
All Competitiors / Crew Members 

Přílohy: 
Attachments: 

1 

 

Změna zvláštních ustanovení 

1.3 Celková délka trati 
Počet sekcí: 2
Počet RZ: 8
Celková délka rally: 258,27 km 219,97 km

Celková délka RZ: 73,36 km 71,64 km

2.7 Hlavní činovníci 
  
Správce GPS: Petr KONEČNÝ Vojtěch VALENTA, SAS Zlín - NAM systém, s.r.o

2.11. Otevření servisního parkoviště 
Místo: letiště Vyškov; GPS: N 49°17.61232', E 17°1.29810'
Od: 2. 9. 2022 Čas: 10:00 
Do: 3. 9. 2022 Čas: 20:00 22:00 vyzvednout všechna vozidla!

3. PROGRAM 
Program v chronologickém pořadí a podle umístění 

Závěrečná technická kontrola 
(podle instrukcí pořadatelů) 

Auto tuning plus s.r.o. Vyškov, Tovární 
803/8b 

STK-ZENIT, spol. s r.o., Průmyslová 
591/1, 682 01 Vyškov 

3. 9. 2022 
Ihned po přejetí 

rampy 

4.4.2 Vklad zahrnuje: 
‐ itinerář a ostatní dokumenty pro posádku, 
‐ označení pro 1 soutěžní vozidlo, dva identifikační náramky 
‐ označení pro 2 servisní vozidla, dva identifikační náramky 
‐ označení pro 1 doprovodné vozidlo*, 
‐ označení pro 4 mechaniky, 4 identifikační náramky 
‐ prioritní jezdci navýšení dle čl. 57.7 SPR: 
‐ označení pro 3 servisní vozidla, tři identifikační náramky 
‐ označení pro 1 doprovodné vozidlo*, 
‐ označení pro 6 mechaniků, šest identifikačních náramků 
‐ další případy budou řešeny individuálně při administrativní přejímce zakoupením identifikačního 

náramku za 200 Kč. 
‐ označení pro jedno doprovodné vozidlo DOPROVOD* a dva identifikační náramky lze dokoupit za 1 

000 Kč, pokud to bude v možnosti pořadatele 

* takto označené vozidlo může parkovat jen na vyhrazeném parkovišti v těsné blízkosti servisní 
zóny    
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6. REKLAMA A OZNAČENÍ 
6.1 Povinná reklama 
- A – na startovních číslech:   XXX. RALLY VYŠKOV 
- CL levé dveře:    TOVOSTAV 
- CP pravé dveře:   Autonova Brno - Škoda 

12.4 Cílový ceremoniál 
Po příjezdu do ČK 8A ve stanoveném čase. Vjede na pokyn pořadatele posádka na pódium, kde budou 
předány ceny. Vlastnictví předaných cen bude potvrzeno až vydáním oficiálních konečných výsledků 
rally. 

Po tomto ceremoniálu je posádka povinná okamžitě odjet do ČK8B, kde obdrží jízdní výkaz pro přejezd 
do ČK8C - Vyškov - Letiště - UP po CÍLI. 

Nedodržení tohoto ustanovení bude oznámeno sportovním komisařům. 

12.5 Předčasný příjezd 
Předčasný příjezd do ČK8A, ČK8B, ČK8C je povolen. 

14.2 Ceny 
14.2.1  
- V celkovém absolutním pořadí „XXX. Rally Vyškov” podle čl. 14.1.1. ZU budou uděleny poháry za 1. 

– 3. místo.  
- V PIRELLI Rallysprint sérii budou uděleny poháry za 1. – 3. místo v absolutním pořadí a ve 

vypsaných třídách.  
- V AUTOKLUB Poháru 2+ podle budou uděleny poháry za 1. – 3. místo v absolutním pořadí. 
- V AUTOKLUB Rallysprint sérii historických automobilů budou uděleny poháry za 1. – 3. místo v 

absolutním pořadí a ve vypsaných kategoriích a třídách. 
- V Poháru mládeže podle budou uděleny poháry za 1. místo absolutního pořadí PM.   
- V rámci celkové klasifikace „XXX. Rally Vyškov“ budou uděleny poháry pro nejlepší smíšenou 

posádku a pro nejlepší dámskou posádku.  
- V Poháru pořadatele budou uděleny poháry za 1. – 3. místo v absolutním pořadí. 
- V rámci celkové klasifikace “XXX. Rally Vyškov” budou uděleny poháry pro nejlepší juniorskou 

posádku do 27 let za 1. - 3.místo v absolutním pořadí.  
- Vypsané ceny budou uděleny jen v tom případě, že v dané klasifikaci (skupině / třídě) odstartuje do 

rally alespoň 5. posádek. Při nižším počtu bude udělena cena jen za 1. místo. Ceny budou předány 
po dojezdu do cíle (viz čl. 12.2) podle neoficiální klasifikace a jejich vlastnictví bude potvrzeno až 
vydáním oficiálních konečných výsledků. 

15. ZÁVĚREČNÉ KONTROLY A PROTESTY 
15.1. Závěrečná kontrola určených vozidel 
Místo: Auto tuning plus s.r.o. Vyškov-Předměstí, Tovární 803/8b 
GPS N 49°17.74588', E 17°0.53675'  

STK-ZENIT, spol. s r.o., Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov 
GPS: 49°17'24.260"N, 17°0'33.300"E 
 
 

 

Jaromír Palásek 
Ředitel rally 

 
Schváleno AS AČR dne 1. 9. 2022 
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Příloha 1 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

 
 


