
 
 

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ČLÁNKŮ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ 

3. PROGRAM 

 Místo: Datum: Čas: 

Rozdílení cen Pivovar Řeporyje, ul. K Tržišti Praha 5 
- Řeporyje 

26.11.2022 19:30  19:00 

4. PŘIHLÁŠKY 
4.3.2 Rally se mohou zúčastnit jen vozy, které odpovídají předpisům Přílohy J MSŘ FIA, Technickým 
předpisům NSŘ a čl. 1.2 a 2.2 kap. F NSŘ AS AČR a čl. 3.2 kap. K (historické automobily) NSŘ AS 
AČR. V rally mohou startovat i všechna vozidla WRC s platnou nebo propadlou homologací FIA a 
vozidla s národní homologací jiné ASN schválená Technickou komisí AČR. Soutěžící je 
povinen předložit národní homologaci nebo národní předpis nejpozději 7 dnů před konáním 
podniku. 

8. PALIVO, TANKOVÁNÍ 
8.2.Tankování 
Posádky mohou tankovat v servisu za dodržení všech bezpečnostních opatření. 
Posádky mohou tankovat jen v tankovacích zónách určených v itineráři. Osoby v tankovací zóně 
musí mít na sobě oblečení a obuv, které bude poskytovat přiměřenou ochranu proti ohni dle čl. 
61.2.3 SPR. 

12. PRŮBĚH RALLY 
12.5.1. Servisní zóna 
Tankovací zóna nebude zřízena. Tankování je povoleno v servisním parkovišti za níže uvedených 
podmínek: 
- ke každému vozu musí být k dispozici externí ruční hasicí přístroj o min. hmotnosti náplně 5 kg 
vhodný pro hašení benzínu ev. nafty 
- pro každý vůz musí být určena jedna konkrétní osoba (mechanik) pro obsluhu hasicího přístroje 
- určená obsluha hasícího přístroje a mechanik, který provádí vlastní tankování, musí během 

tankování dodržovat ustrojovací kázeň: blůza s dlouhým rukávem, pevná obuv, dlouhé kalhoty, 
nehořlavá kukla 

- je vyžadováno, aby posádka během tankování nebyla ve vozidle 
 
 
 
Petr Mihule 
Ředitel rally 

Schváleno AS AČR dne 15. 11. 2022 
 

Datum: 
15. 11. 2022 

Čas: 
09.00 

Date:  Time: 

Předmět:  PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ č.  1 Č. dokumentu:  1.1 

Subject:  Bulletin No.:  Document No.:    

Od:  Ředitel rally Počet stran:  1 

From:  The Clerk of the Course Number of pages:    

Komu:  Všem soutěžícím / členům posádek Přílohy:  1 

To:  All Competitors / Crew Membres Attachments:   
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