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Datum: 6. 7. 2020 Čas: 08:10 

Date:  Time:  

Předmět: Oznámení ředitele 3 Č. dokumentu:  

Subject: Communications no. 3 Document no.:  

Od: Ředitel rally Počet stran: 3 

From: The Clerk of the Course No. of pages: 3 

Komu: Posádky Přílohy: 2 

To: Crew members Attachments: 2 

 

2.5 Sportovní komisaři 
Hlavní sportovní komisař: Jan Regner Miloslav Regner 
Sportovní komisaři: Jakub Vymazal Petra Mynářová 

 Josef Vrátil  

2.6 Pozorovatelé a delegáti FIA 
Bezpečnostní delegát AS AČR Martin Konečný Miroslav Smolík 

 
2.5 Sports Marshals 
Chief Sports Marshal: Jan Regner Miloslav Regner 
Sports Marshals: Jakub Vymazal Petra Mynářová 

 Josef Vrátil  

2.6 Observers and Delegates 
ASN Sagety Delegate: Martin Konečný Miroslav Smolík  

 
3. program   
 Uzávěrka přihlášek 

Místo: www.rallybohemia.cz 
Datum: 28. 6. 2020                                                             3. 7. 2020 
Čas: 20:00 
 Uzávěrka pro objednání místa navíc a další požadavky v servisní zóně 

Místo: www.rallybohemia.cz 
Datum: 28. 6. 2020                                                             3. 7. 2020 
Čas: 20:00 
 Publikování seznamu přihlášených  

Datum: 1. 7. 2020                                                                4. 7. 2020 
Čas: 20:00 

 

3. PROGRAMME  
 Closing Date for Entries 

Place: www.rallybohemia.cz 
Date: 28. 6. 2020 3. 7. 2020 
Time: 20:00 
 Closing Date for extra service ordering at the Service Park 
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Place: www.rallybohemia.cz 
Date: 28. 6. 20203. 7. 2020 
Time: 20:00 
 Publishing of the List of Entries 

Date: 1. 7. 20203. 7. 2020 
Time: 20:00 

 

 

4.1 Uzávěrka přihlášek 
Datum: 28. 6. 2019 Čas: 20:00 3. 7. 2020 

 

4.1 Cloasing Date for Entries 
Date: 28. 6. 2019 Time: 20:00 3. 7. 2020 

 

 

4.3.3 Vypsané skupiny a třídy MČR 

Pohár pořadatele 
Poháru pořadatele se mohou zúčastnit soutěžící s těmito vozy: 
Soudobá vozidla tříd 17 a 18 dle kapitoly „F“ NSŘ článku 2.2 
Poháru pořadatele se mohou zúčastnit i vozy s národní homologací jiných ASN a skupina PROTO. Soutěžící musí 
předložit národní homologaci nejméně 14 dní před soutěží ke schválení Technické komisi. 
Bezpečnostní předpisy FIA musí být dodrženy (čl. 253 Přílohy J FIA) 
Bezpečnostní výbava posádky, bezpečnostní prvky a hmotnost vozidla musí být podle platných předpisů 
pro MČR. 

 

4.3.3 Eligible Groups and Classes of CRC: 

Organizer´s Cup 

The following cars may participate in the Oganizer´s Cup: 

Current cars of class 17 and 18 according to Chapter "F" of NSR, Article 2.2 

Cars with national homologation of other ASN and PROTO group. The participants have to submit 
national homologation at least 14 days before the competition to be approved by Technical 
Committee. 

FIA safety regulations must be observed (Art.253 Appendix J  FIA) 

Safety equipment of the crew, safety elements and car weight must comply with the valid 
regulations for CRC 
 

 

12.4.2 Show Sosnová 
Každá posádka je povinna se účastnit páteční show na autodromu v Sosnové dle pokynů pořadatele. 
V případě, že posádka nedokončí páteční show na autodromu v Sosnové z důvodu havárie či poruchy, 
může se účastnit rally bez penalizace. Při havárii musí být vůz po opravě k dispozici technikům ke 
kontrole v prostoru depa v Hoškovicích nejpozději 1 hodinu před startem rally. 
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Posádka se dostaví do předstartovního prostoru dle časového harmonogramu vydaného pořadatelem 
rally. Na pokyn pořadatele se přesune na start. Start nebude prováděn na celou minutu, vjezd do 
Show bude řízen pořadatelem s ohledem na bezpečnost jezdců při použití světelné signalizace. Na 
startu ukáže pořadatel 5 vteřin a rozsvítí červené světlo. Start proběhne do 5 sekund od rozsvícení 
červeného světla, rozsvícením světla zeleného. Rozsvícením zeleného světla se začíná měřit čas v RZ. 
Čas ze Show Sosnová se nezapočítává do rally. Předčasný start znamená, že posádka nebude 
klasifikována v Show Sosnová a nebude mít nárok se účastnit semifinálových jízd. Posádka absolvuje 
předepsanou trať podle itineráře a po průjezdu letmým cílem musí zmírnit rychlost a zastavit u panelu 
STOP. Každá posádka startuje v Show 1x (jeden okruh – cíl je vždy v místě startu) s výjimkou 2 
nejrychlejších posádek z každé dráhy absolutně i 2WD. 2 nejrychlejší posádky absolutně a 2WD z každé dráhy 
pojedou semifinále a finále o umístění na stupních vítězů Show Sosnová. Toto platí jen u Show MČR 
v absolutním pořadí i MČR 2WD. 
Trasa před a po Show Sosnová mezi servisním areálem Hoškovice a Show Sosnová není součástí rally, 
posádky tuto část nemusí absolvovat v soutěžním voze. 

 

12.4.2 Sosnová Show 
The crew will arrive in the pre-start area according to the time schedule issued by the rally organizer. 
At the direction of the organizer, the crew will move to the start. The entry to SS will not be made at 
the top of the minute, it will be conducted by the timekeeper with respect to the drivers’ safety with 
the help light signalling. The timekeeper will show 5 seconds at the start and switch on red light. The 
start will go in 5 seconds then after switching the green light. The green light switching activates 
measuring time in SS. The crew completes the track according to the Road Book and after passing 
the flying finish, they must speed down and stop at the STOP board where they submit their ride 
report to be confirmed. Each crew starts in Show 1x (one circuit - the finish is always at the start) with 
the exception of the 2 fastest crews from each track absolute and 2WD. The 2 fastest crews absolute 
and 2WD from each track will ride the semifinals and finals for the podium of the Show Sosnová 
winners. This only applies to the CRC Show absolute and to CRC 2WD. 

The route before SUPER SS between the Service area and SUPER SS is not part of rally, the crews do 
not need to ride in the racing car. 

 

 

 

Ředitel Rally 
Petr Pavlát 
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Přílohy / Attachments
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