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Hygienická opatření v souvislosti s výskytem viru COVID‐19.
Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat
soubor hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví.
Pro průběh rally platí další, níže uvedená omezení.
Pokud jsou omezení daná těmito hygienickými opatřeními v rozporu s kterýmkoliv článkem ZU, platí
ustanovení uvedená v tomto Hygienickém opatření.
Každá posádka je povinna při převzetí itineráře předložit jmenný seznam všech osob pohybujících se

v servisní zóně, a to s údaji:
Jméno, bydliště, datum narození, telefonní číslo a název pojišťovny.
1. Prezence a výdej itineráře bude provedena – dle souboru hygienických opatření podle aktuálních
předpisů Ministerstva zdravotnictví a všechny osoby budou se zakrytými ústy.
2. Administrativní přejímka bude provedena - dle souboru hygienických opatření podle aktuálních
předpisů Ministerstva zdravotnictví a všechny osoby budou se zakrytými ústy.
3. SERVIS
 Maximální počet členů doprovodného týmu (mechanici/doprovod) je stanoven na 4 osoby, u
účastníků Čermák a Hrachovec ADAM CUP 2020 na 3 osoby.
 Po celou dobu pobytu v servisním areálu musí mít všechny osoby zakryty dýchací cesty.
 Všichni členové týmu se v průběhu rally mohou zdržovat pouze v přiděleném servisním stání. Toto
se nevztahuje na cestu do a z tankovací zóny, k dodavatelům pneumatik a k cestě k využití
sociálního zařízení.
 Z důvodu omezení počtu doprovodného personálu bude prodloužena servisní doba mezi ČK 3C a
3D na 35 minut tak, aby členové doprovodného týmu měli dostatek času na přesun do tankovací
zóny
 V čase mimo výkon vlastní servisní činnosti musí členové týmu sedět v prostorách svého
servisního stání.
 Je zakázáno užívání společných stravovacích prostor pro více soutěžních týmů, členové týmů se
mohou stravovat výhradně ve svém přiděleném prostoru
 Za dodržování těchto pravidel doprovodným personálem zodpovídá soutěžící
 Porušení těchto opatření bude nahlášeno sportovním komisařům k projednání a případnému
postihu.

1. Úvod
1.3 Celková délka trati
Počet sekcí:
2
Počet RZ:
6
Celková délka rally:
252,70 km
Celková délka RZ:
62,04 km

2. Organizace
Umístění tiskového střediska
Tiskové středisko nebude organizováno.

3. Program
Uzávěrka přihlášek
Místo:
www.rally‐morava.cz
Datum a čas: 05.10.2020 23:00
Uzávěrka pro objednání místa navíc a další požadavky v servisní zóně
Místo:
www.rally‐morava.cz
Datum a čas: 05.10.2020 23:00, společně s přihláškou
Publikování itineráře a map
Nebudou veřejně publikovány
Publikování seznamu přihlášených
Místo:
www.rally‐morava.cz
Datum a čas: 06.10.2020 24:00
Publikování časů technických přejímek
Místo:
www.rally‐morava.cz
Datum a čas: 07.10.2020 24:00
Výdej itineráře a GPS jednotek pro seznamovací jízdy /možnost provedení administrativní
přejímky/
Místo:
Šternberk, dílny SOU, Opavská ul. 8 - dvůr
Datum a čas: 08.10.2020 18:00 ‐ 20:00
09.10.2020 07:00 - 10:00
Otevření servisního parkoviště
Místo:
Šternberk, Dvorská ul., N 49°43.903', E 17°17.866'
Datum a čas: 09.10.2020
sekce A – otevřena od 10:00 – sektory A1 a A2
sekce B – otevřena od 15:00 – sektory A3, B1 a B2
sekce C – otevřena od 15:30 – sektor C1 a C2
Doplnění údajů o spolujezdcích
Místo:
Šternberk, dílny SOU, Opavská ul. 8 - dvůr
Datum a čas: 09.10.2020 do 15:00
Administrativní přejímka
Místo:
Šternberk, dílny SOU, Opavská ul. 8 - dvůr
Datum a čas: 09.10.2020 15:00 ‐ 17:00
Instalace GPS jednotek pro rally
Místo:
Servisní areál Dvorská
Datum a čas: 09.10.2020 14:00 ‐ 19:00
Technická přejímka, kontrola a značení mechanických částí
Místo:
Servisní areál Dvorská
Datum a čas: 09.10.2020 15:00 ‐ 19:00

Odevzdání tréninkových GPS jednotek
Místo:
ČK 0 Servis out - START
Datum a čas: 10.10.2020
Start do rally
Místo:
ČK 0 Servis out - START
Datum a čas: 10.10.2020 08:00
Cíl rally (předpokládaný čas 1. vozu)
Místo:
6A CÍL RALLY/UP
Datum a čas: 10.10.2020 15:45

4. Přihlášky
4.1 Uzávěrka přihlášek
Datum:
05.10.2020 23:00

9. Seznamovací jízdy
9.2 Program seznamovacích jízd je uveden v Příloze 2 ZU – změna.
9.3.3. Vozidlo na seznamovací jízdy bude označeno číslem v pravém horním rohu na čelním skle.
Výkaz na seznamovací jízdy nebude posádkám distribuován.

10. Administrativní přejímka
Posádky jsou povinny absolvovat Administrativní přejímku před svým časem na technickou přejímku.
10.1 Dokumenty k předložení:
 platné řidičské průkazy jezdce a spolujezdce
 povolení od ASN (povinné pro zahraniční posádky)
 doplnění všech podrobností v přihlášce
 doklad o zákonném pojištění odpovědnosti za vozidlo (zelená karta)
 doklady o registraci vozidla
 souhlas majitele vozidla, pokud jím není jeden z členů posádky
 Administrativní přejímka bude provedena - dle souboru hygienických opatření podle
aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví a všechny osoby musí mít zakrytá ústa.

11. Technická přejímka, plombování, značení
11.1 Technická přejímka, místo, datum a čas
Technická přejímka bude provedena formou pochůzky technických komisařů po jednotlivých
sektorech. Časový program pochůzky pro jednotlivé sektory bude uveden na oficiální vývěsce.
Soutěžící zodpovídá za to, že v jemu přiděleném prostoru bude ve stanoveném čase připravené
vozidlo k technické přejímce spolu s předepsanými doklady a bezpečnostní výbavou posádky
za přítomnosti zástupce soutěžícího a minimálně 2 mechaniků.

12. Průběh rally
12.1.2 Start rally
Viz čl. 3 ZU.
12.2 Cílový ceremoniál
Rally končí v ČK 6A – předání cen v čase vyvěšení PŘEDBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ vedle UP.
12.3 Předčasný příjezd
Předčasný příjezd do ČK 6A je povolen.
Rudolf Kouřil
Ředitel rally

Schváleno AS AČR dne 6. 10. 2020

Příloha 1 – Časový harmonogram

Příloha 2 – Seznamovací jízdy
Časový rozpis seznamovacích jízd
SS/RZ
délka
RZ 1,4 Libina (Libina‐Třemešek)
10,45 km
RZ 2,6 Bedřichov (Bedřichov‐Stříbrné Hory)
5,57 km
RZ 3,7 Jívová (Jívová‐Tepenec)
15,00 km

Pátek 09.10.2020
8:00 – 19:00 15:00
8:00 – 19:00 15:00
8:00 – 19:00 15:00

Povolená jízda v protisměru

SS/RZ
RZ 1,4 Libina (Libina‐Třemešek)
RZ 2,6 Bedřichov (Bedřichov‐Stříbrné Hory)
RZ 3,7 Jívová (Jívová‐Tepenec)
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