
 

 

Informace ředitele k průběhu Rally Bohemia Historic Show 
 
Formální přejímky 
Při převzetí itineráře prosím proveďte vyplnění technické karty, případně doplnění 
údajů v přihlášce a formální přejímku. 
 
Seznamovací jízdy  
Vozidla pro seznamovací jízdy označte předepsanou nálepkou pro seznamovací 
jízdy + nálepkou H s Vaším startovním číslem. 
 
Servisní areál Mladá Boleslav  
Servisní areál v Mladé Boleslavi je otevřen od čtvrtka 30. 6. 2011 14:00 hodin do 
neděle 3. 7. 2011 22:00 hodin. Do servisního areálu je povolen vjezd pouze vozidlům 
s nalepeným označením „servis A“ a „servis B“. Vjezd do servisního areálu není jinak 
označeným vozidlům povolen. Tato vozidla budou parkovat na vyhrazeném 
parkovišti na tř. V. Klementa. 
Jiná vozidla, než označená „servis A“ nebo „servis B“, která neopustí servisní 
areál, budou odtažena na náklady soutěžícího nebo majitele.   
Při formální přejímce bude vybírána vratná kauce na úhradu úklidu tohoto místa ve 
výši 1 000,- Kč / 40 €. Tato kauce je vratná po odevzdání vyčištěného místa a bez 
poškození asfaltové plochy (např. kotevními šrouby od servisních stanů) zpět 
vedoucím SP. 
 
Technická přejímka 
V prostorách vyhrazených pro HS v servisním areálu proběhne v čase od 11:30 do 
12:30 hodin technická přejímka vozidel. Během TK posádky obdrží sledovací 
jednotku ONI. Pro její napájení si posádky připraví v soutěžním voze možnost 
připojení k el. síti ((+) kabel ovládaný spínací skříňkou zapalování, (-) kabel na kostru 
vozu) nebo zásuvku na zapalovač. Montáž spočívá v uchycení jednotky do interiéru 
vozu a nalepení antény na okno automobilu. Doporučujeme zařízení nemontovat do 
blízkosti komunikačního zařízení pro posádku.  Zařízení bude vybíráno v cíli soutěže. 
Pokud posádka podnik nedokončí, odevzdá zařízení zástupci pořadatele před svým 
odjezdem. 
 
Slavnostní start a Super RZ 1 
Po slavnostním startu Na Karmeli (dne 1. 7. 2011 od 15:30 hod.) posádky umístí své 
vozy do uzavřeného parkoviště. UP je organizováno u obchodního centra Bondy na 
nadzemním parkovišti. Z tohoto parkoviště bude potom cca v 21 hod. proveden start 
do RZ 1.  
 
HS bude ukončena v neděli 3. 7. 2011 přejezdem cílové rampy, umístěné v blízkosti 
ředitelství Na Karmeli. 
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