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Dobrý den, termín soutěže se blíží a startovní listina je skoro zaplněná. Připravili jsme pro Vás pár 
pokynů pro příjezd na soutěž. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, prioritně prosím využijte 
email lukas@rallybohemia.cz.  
 
Těšíme se na společné setkání. 
Lukáš Strouhal a pořadatelský tým.   
 
1. Příjezd a registrace 
1.1. Příjezd na náměstí je otevřen v čase 7:45-9:00 
1.2. Pro příjezd prosím volte trasu po ulici 9.května, viz obrázek 1 (směr od náměstí Míru). 
1.3. U vjezdu na náměstí (které bude celé uzavřeno běžnému provozu) vás na základě jména 

v registraci v pustíme do prostoru náměstí. 
1.4 Registrace / administrativní přejímka neproběhne v přízemí hotelu věnec viz. propozice bod 5.3. 

Z důvodu, že Hotel Věnec je kapacitně blokován pro uprchlíky musíme volit jiný prostor pro 
registraci a to v Galerii Pod Věží (též přímo na náměstí), viz obrázek 2. Při registraci sebou 
prosím mějte doklad o pojištění - zelenou kartu. Vzhledem k pojištění celé akce je nutné tyto 
doklady předložit, děkujeme za pochopení. 

1.5 V případě, že přijedete i dalším vozem, který není zaregistrován v soutěži, nebude tento vůz 
vpuštěn na náměstí. Z důvodu limitovaného prostoru náměstí budou vpuštěny pouze soutěžní 
posádky/vozy. V případě potřeby jsou k dispozici standartní parkoviště viz obrázek 3. 
 

2 Označení vozidla, GPS ONI 
2.1 Označení vozidla (štítek se startovním číslem na přední nárazník a nalepovací startovní číslo pro 

umístění na zadní levé boční okénko). Schéma označení na v příloze na obrázku 4.  
2.2 Jednotku ONI pro výpočet ujetých kilometrů dostanete při registraci, umístěte ji prosím ve voze. 

Počet ujetých kilometrů se začne počítat až průjezdem startovní rampou. 
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Obrázek 1 – Příjezd na start 

 

 
Obrázek 2 – registrace (Galerie Pod Věží) 

   

 

 



Obrázek 3 – další parkoviště v okolí 

 
 

Obrázek 4 – označení soutěžního vozu (v případě že není možné použít levé boční okno umístěte 

prosím nálepku do pravého horního rohu předního okna) 

 

Štítek přivázán k nárazníku 
Nálepka 


