
    

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ č. 1
IV. Rallye Kroměříž

4.–5. 11. 2022
V Kroměříži dne 1. 11. 2022

Technická karta:
Pokud jste se účastnili předchozích podniků ČMPR, technická karta je uložena u technických 
komisařů a není nutné ji znovu tisknout a vyplňovat.

Administrativní přejímka čl. 5.5:
Admin. přejímka – oprava doby zahájení:  nově platí
Čtvrtek 3. 11. 2022 7:00–18:00 hod. 
Pátek  4. 11. 2022 7:00–11:00 hod.
Informace v průběhu na tel: 602 101 648

Seznamovací jízdy čl. 5.6: 
Čtvrtek 3. 11. 2022 7:00–18:00 hod.
Pátek    4. 11. 2022 7:00–12:00 hod.

Omezení pro RZ 6, 10  Roštín - Drahlov (v oblasti Roštín - Bunč) – doporučujeme 
absolvovat ve čtvrtek, v pátek bude probíhat těžba dřeva a průjezd bude omezen.
Dbejte  na  dodržení rychlosti v obcích  tak,  jak  je  uvedeno  v itineráři  nebo  vyžaduje
dopravní  značení.  Není  jednoduché  získat  souhlas  pro další  ročníky!  Překročení  bude
penalizováno.
Kontrola bude monitorována systémem ONI, stejné s Rallye Železné hory.

Technická přejímka čl. 5.7:
Čas technické přejímky bude 4. 11. 2022 8:00–11:30 hod.

            v místech servisní zóny 

Start rallye čl. 5.12 a cíl rallye čl. 5.13
Uvedeno v časovém harmonogramu (web, itinerář)

Oficiální vývěska čl. 5.16
Bude umístěna v servisní zóně v blízkosti vjezdu do areálu.

Školení posádek před jejich 1. startem v rallye čl. 5.11:
V místě administrativní přejímky v pátek 4. 11. 2022 v 13:00 hod.  – st. č. nahlaste u admin. 
přejímky, účast povinná.

Školení posádek první pomoci:
Bude probíhat v místě administrativní přejímky v pátek 4. 11. 2022 v 12:00 hod., vybrané 
posádky budou mít účast povinnou.  

Č. 6.2: Dispečink rallye: tel: 732 732 969
Činovníci rallye:

Zpracování výsledků: Ing. Jan Bednařík



Školení první pomoci: Martin Konečný

Startovní časy do 1. etapy budou vydány 4. 11. 2022 ve 14 hod.
Pořadí: Předjezdci – Nuly – Startovní pole (Legendy jsou v rámci startovního pole) – 
Pravidelnost

Připomenutí dodržení čl. 10.4
Po celou dobu průjezdu tratě (mezi uzavřenými úseky RZ) musí být rozsvícená tlumená světla
a  zapnuté  bezpečnostní  majáky  s oranžovým světlem o  průměru  min.  10 cm a
výšce min.  12 cm,  schválené do silničního  provozu,  umístěné  na střeše  vozidla
v jejím středu, aby byla viditelná pro ostatní účastníky silničního provozu.

Vyhlášení vítězů čl. 5.15  ZU: 
Bude upřesněno v poslední ČK, předpoklad – po vyvěšení oficiálních výsledků doba 30 min.    
k podání případného protestu, + doba 30 min. na jejich řešení.

Důležité:
- Je povoleno využívat tankovací stanice mezi RZ nebo tankovat své palivo.
- Posádka po příjezdu do prostoru seskupení (UP) se může vzdálit do servisní zóny.

   Jaroslav Urban
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