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ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
6. New Energies Rallye Český Krumlov 

Český Krumlov, Česká republika 
18. - 20. 5. 2017 

Schvalovací číslo ASN: NE00117 

Rallye pravidelnosti vozidel s alternativním pohonem. 
 

ÚAMK Regularity Trophy 

 
Pořadatel: 

ÚAMK South Bohemia Rally Club 
K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, Česká republika 
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6. NEW ENERGIES RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2017 
 

1. PROGRAM - DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
 

Zveřejnění zvláštních ustanovení:  Pátek, 21. 4. 2017, 2:00 

Začátek příjmu přihlášek:   Pátek, 21. 4. 2017, 2:00 

Uzávěrka příjmu přihlášek:   Neděle, 30. 4. 2017, 23:59 

Zveřejnění seznamu přihlášených: Pondělí, 8. 5. 2017, 12:00 
www.rallye-newenergies.cz 

Tisková konference: Středa, 17. 5. 2017, 19:00 
Restaurace U koňské dráhy, Holkov 
GPS: 48.839778, 14.455611 

Prezentace posádek a předání itineráře: Čtvrtek, 18. 5. 2017, 10:00 - 11:45 
Rainbach im Mühlkreis (A), Kreisel Electric - 3KOne 
GPS: 48.536167, 14.490444 
Čtvrtek, 18. 5. 2017, 10:30 - 12:15 
Tábor, SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670 
GPS: 49.408172, 14.673745 

Hvězdicová jízda:    Čtvrtek, 18. 5. 2017     
    Rainbach im Mühlkreis (A), Tábor 

Administrativní a technická přejímka: Čtvrtek, 18. 5. 2017, 14:30 - 16:30 
Český Krumlov, Pivovarská zahrada 
GPS: 48.811611, 14.319028 

Vyvěšení startovní listiny do 1. etapy: Čtvrtek, 18. 5. 2017, 18:30 
www.rallye-newenergies.cz 

Rozprava soutěžících a činovníků: Čtvrtek, 18. 5. 2017, 19:00 
Český Krumlov, Hotel Růže, Horní 154 
GPS: 48.810333, 14.317278 

Start rallye, 1. vozidlo: Pátek, 19. 5. 2017, 8:00 
Český Krumlov, Jelení zahrada 
GPS: 48.813861, 14.313139 

Vyvěšení neoficiálních výsledků 1. etapy: Pátek, 19. 5. 2017, 17:30 
www.rallye-newenergies.cz 

Start 2. etapy, 1. vozidlo: Sobota, 20. 5. 2017, 8:10 
Český Krumlov, Jelení zahrada 
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Cíl rallye, 1. vozidlo: Sobota, 20. 5. 2017, 15:50 
Český Krumlov, Jelení zahrada 

Vyvěšení předběžných konečných výsledků: Sobota, 20. 5. 2017, 18:30 
www.rallye-newenergies.cz 

Slavnostní vyhlášení vítězů: Sobota, 20. 5. 2017, 19:30 
Český Krumlov, Jelení zahrada 

 
2. POŘADATEL 
 
Adresa a spojení: 
 

Název:    ÚAMK South Bohemia Rally Club 
Adresa:    K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, Česká republika 
Internetové stránky:  www.rallye-newenergies.cz 
Telefon:    +420 728 547 505 
E-mail:    info@rallye-newenergies.cz 
Spolupořadatel:   ČK motorsport s.r.o. 
Národní sportovní autorita:  Autoklub České republiky 
      Opletalova 29, 110 00 Praha 1, Česká republika 

POZNÁMKA: Přihláška musí být vyplněna a odeslána prostřednictvím výše uvedených internetových 
stránek do termínu stanoveného v programu rallye. 

 

3. ORGANIZAČNÍ VÝBOR A ČINOVNÍCI 
 

3.1 Organizační výbor 
 

Prezident:   Pavel Kacerovský 
Členové: Martin Venuš, Karel Mach, Marcel Gause, Petr Šulčík, Karel 

Rech, Libor Borč, Karel Marek, Jan Bláha, František Fošum 
 
3.2 Činovníci 
 

Sportovní komisař:  Pavel Konečný 
Ředitel soutěže:   Pavel Kacerovský 
Zástupce ředitele soutěže: Martin Venuš 
Hlavní technický komisař: Martin Svoboda 
Hlavní časoměřič:  Eva Ptáčková 
Vedoucí trati:   Petr Šulčík 
Činovník pro styk s jezdci: Karel Rech 
Zpracování výsledků:  Radomír Navrátil 

 Činovník pro dobíjení:  Marcel Gause 
Činovník pro styk s tiskem: František Fošum 
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4. VYPSANÉ HODNOCENÍ 

Rallye pravidelnosti vozidel s alternativním pohonem. 

4.1 ÚAMK Regularity Trophy - volný podnik bez přidělení bodů 

4.2 Kreisel Electric Pokal - volný podnik pro soutěžící z Rakouska s elektromobily 
 
 

5. VOZIDLA POVOLENÁ K ÚČASTI 
 

• Kategorie IIIA - elektricky poháněné sériové vozy pro denní používání 

• Kategorie VII - hybridní elektrické vozy 

• Kategorie VIII - ostatní vozy s pohonem na alternativní energie 
  

Zúčastněné vozy musí být typu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích a musí mít 
oficiální registrační značky vhodné pro tento účel. (Výjimka: ve specifických případech může národní 

autorita udělit výjimku pro účast bez registrační značky.) 

  

6. OBECNÉ PODMÍNKY 
 

Organizační výbor zajistí, aby podnik splňoval všechny podmínky a předpisy uvedené výše, a aby měl 
všechna požadovaná úřední povolení. 

 

7. OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA 
 

Na oficiální vývěsce budou průběžně zveřejňovány důležité informace, prováděcí ustanovení a 
výsledky. K dispozici bude na následujících místech a v následujících časech: 

Místo: www.rallye-newenergies.cz 
Datum: Pátek, 21. 4. 2017 - Sobota, 20. 5. 2017 
Čas: online celý den 
 
 

8. POPIS SOUTĚŽE 
 

8.1 Itinerář a trať: 

Hvězdicová jízda: 

• Tábor - Český Krumlov   106 km 

• Freistadt (A) - Český Krumlov  89 km 

1. etapa: Český Krumlov - České Budějovice - Český Krumlov (153 km) 

• 6 zkoušek pravidelnosti: 
o Rožmitál (30,30 km) 
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o Ján (13,80 km) 
o Čertyně (11,70 km) 
o České Budějovice (2,60 km) 
o Netřebice (6,80 km) 
o Větřní (5,00 km) 

2. etapa: Český Krumlov - Lipno nad Vltavou - Český Krumlov (168 km) 

• 6 zkoušek pravidelnosti: 
o Vyšný (16,80 km) 
o Slavkov (20,90 km) 
o Lipno (26,10 km) 
o Drkolná (9,30 km) 
o Malonty (9,40 km) 
o Přídolí (21,90 km) 

South Bohemia Challenge (190 km) 

Vložená trasa v průběhu 2. etapy určená pouze pro vozidla kategorií VII & VIII (hybrid, CNG, LPG, 
atd.) se speciálním testem pravidelnosti. Tato část rallye bude organizována pouze v případě 
minimálního počtu pěti (5) účastníků. 

 

• Startovní města hvězdicové jízdy: 
o Tábor - spolupráce s místní průmyslovou střední školou 
o Freistadt, Rakousko - spolupráce se společností Kreisel Electric, zabývající se 

elektromobilitou 

• Start rallye v blízkosti zámku v Českém Krumlově, města zařazeného v UNESCO 

• Velmi náročné zkoušky pravidelnosti (současné či bývalé měřené testy Rallye Český Krumlov) 

• Přeskupení, oběd, nabíjení: 
o v pátek po ujetí 92 km (Výstaviště České Budějovice) se speciální zkouškou pravidelnosti 

a kulisou mnoha diváků 
o v sobotu po ujetí 85 km (Lipno nad Vltavou) během zahájení letní sezony ve známém 

turistickém a sportovním resortu na břehu Lipenské přehrady 

• Cíl každé etapy v Českém Krumlově před oficiálním startem či cílem 45. Rallye Český Krumlov 
2017 (FIA European Rally Trophy) 

• Uzavřené parkoviště je po celou dobu konání soutěže situováno do Pivovarské zahrady v 
centru Českého Krumlova 

• Slavnostní vyhlášení vítězů pod širým nebem je společné pro obě rallye - nechybí spousta 
diváků, fanoušků motorsportu, zástupců partnerů, neopakovatelná noční atmosféra… 

Podrobné umístění soutěže, přesné vzdálenosti od jedné časové kontroly do druhé a odpovídající ideální 
časy, přesné umístění startů a cílů zkoušek pravidelnosti a povinná ustálená rychlost pro každou z nich, i 
místo přeskupení a uzavřeného parkoviště, to vše bude jasně uvedeno v itineráři závodu, v němž budou 
zároveň vyznačeny povinné spojovací úseky, kterými musí soutěžící projet. Itinerář závodu představuje 
přílohu k tomuto Zvláštnímu ustanovení. 

Povinná ustálená rychlost pro zkoušky pravidelnosti bude zveřejněna na začátku každé sekce. 
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Vzdálenosti uvedené v itineráři jsou považovány za přesné a správné a proti této přesnosti není možno 
podat protest. 

Kalibrace vzdálenosti: 

Účastníkům bude k dispozici speciální úsek silnice o délce mezi 3 a 8 km, vhodně připravený a označený, 
společně s itinerářem, za jediným účelem, a to sladění s měřením délky, které provedl pořadatel během 
přípravy itineráře. 

 

9. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKY 
 

9.1 Na administrativní přejímce musí účastník předložit všechny doklady, vyžadované těmito 
zvláštními ustanoveními a/nebo platnými dopravními předpisy. Tím jsou myšleny závodní licence, 
osobní průkazy posádky, doklady k vozidlu, řidičské průkazy a doklad o pojištění vozidla. 

9.2 Startovné a všechny další výdaje navíc na žádost účastníka by měly být v ideálním případě 
uhrazeny v plné výši předem; jinak musí být plně uhrazeny během administrativní přejímky. 

9.3 Teprve po absolvování administrativní přejímky se z přihlášeného stává účastník podniku, a je 
tudíž oprávněn postoupit k dalšímu kroku, tj. k technické přejímce. 

9.4 Při administrativní přejímce organizační výbor poskytne každé posádce dvě rallye tabulky a 
startovní čísla, která musí umístit na vozidlo do oblasti o rozměru 67 cm x 17 cm, nebo na stejnou 
plochu kruhového tvaru, a musí být jasně viditelné na obou stranách vozidla. 

 
10. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY 
 

10.1 Technická přejímka se koná před zahájením soutěže, na místě a v čase, které stanoví program. 
Další technické kontroly se mohou provádět i v průběhu závodu, na žádost komisařů. 

 
10.2 Všechna vozidla musí být vybavena systémem sledování polohy GPS, který je schopný sledovat 
průběh rally a dodržování dopravních předpisů. Soutěžní automobily, které nebudou vybaveny 
monitorováním na principu GPS, nebudou připuštěny na start. 
 
Kauce na sledovací systém GPS: 500 Kč nebo 20 € 

 
 

11. PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 
6. New Energies Rallye Český Krumlov 2017 je rallye pravidelnosti. Každý soutěžící bude sbírat 
trestné body ze „zkoušek pravidelnosti“ a ze spojovacích úseků (penalizace v časové kontrole) 
v souladu s těmito ZÚ a bulletiny, které mohou být vydány později. 
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11.1 Start, cíl, výsledky 
 

11.1.1    Závod bude odstartován v Jelení zahradě v Českém Krumlově, v pátek 19. 5. 2017. 
První vozidlo odstartuje v 8:00. Pořadí startujících odpovídá startovním číslům a vozy budou 
startovat v minutových intervalech. 

11.1.2   První etapa se bude skládat ze 6 zkoušek pravidelnosti, 1 přeskupení a zastávky na 
nabíjení. Celková délka 1. etapy je 153 km. Druhá etapa se bude skládat ze 6 zkoušek pravidelnosti, 
1 přeskupení a zastávky na nabíjení. Celková délka 2. etapy je 168 km. 

11.1.3   Předběžné neoficiální výsledky budou zveřejněny na konci první etapy. Předběžné, 
oficiální a oficiální konečné výsledky budou zveřejněny na oficiální vývěsce na konci soutěže, jak je 
uvedeno v programu. 

 
11.2 Jízdní výkaz 
 

11.2.1     Na začátku rallye obdrží každá posádka jízdní výkaz, v němž jsou uvedeny časy 
stanovené k ujetí vzdálenosti mezi dvěma po sobě následujícími časovými kontrolami. Tento výkaz 
se musí vrátit pořadatelům na konci první etapy a bude znovu vydán posádkám na začátku druhé 
etapy, na jejímž konci bude definitivně vrácen pořadateli. Jízdní výkaz je považován za přílohu 
k těmto ZÚ. 

11.2.2   Každá posádka je odpovědná za svůj jízdní výkaz. 

11.2.3   Jízdní výkaz musí být k dispozici na vyžádání, zejména na kontrolních místech, kde musí 
být předložen osobně členem posádky k orazítkování. 

11.2.4    Ztráta jízdního výkazu bude mít za následek vyloučení, právě tak i jakékoliv jeho opravy 
či úpravy, pokud nebyly schváleny příslušným komisařem. 

11.2.5   V jízdním výkazu budou uvedeny startovní kontrolní body zkoušek pravidelnosti. 

11.2.6   Posádka nese plnou odpovědnost za předložení svého jízdního výkazu na různých 
kontrolních místech (13.4.3 výše) a za kontrolu správnosti času, který do něj zapsali traťoví komisaři. 
Chybějící razítko v jedné z časových kontrol, nebo v časové kontrole při přeskupení, nebo v časové 
kontrole na konci etapy, nebo v průjezdní časové kontrole znamená vyloučení ze soutěže. 

11.2.7   Proto je na posádce, aby předložila svůj jízdní výkaz traťovým komisařům ve správném 
čase a aby si zkontrolovala správnost zapsaného času. Komisař na kontrolním místě je jedinou 
osobou, která smí zapsat čas do jízdního výkazu, a musí tak učinit ručně nebo razítkem. 

11.3 Provoz 
Soutěž se pojede na veřejných komunikacích za běžného provozu. Pokud některá část trasy vede po 
silnicích uzavřených pro běžný provoz, bude to speciálně uvedeno v itineráři. Soutěžící musí jet 
výhradně po silnicích uvedených v itineráři a musí dodržovat dopravní předpisy pod hrozbou 
penalizace, která může mít podobu až vyloučení. 
 
11.4  Dopravní zácpy, nehody, překážky 

Veškerá zúžená místa, nehody či překážky na silnici musí účastníci překonat vlastními prostředky při 
plném dodržování pravidel silničního provozu, a žádná časová kompenzace takových událostí 
nebude k dispozici. 
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11.5  Opravy 
Opravy jsou povolené kdykoliv průběhu rallye. 

11.6   Nesportovní chování  
Pod hrozbou penalizace, která může sahat až k vyloučení, posádky nesmějí: 

- Úmyslně blokovat průjezd soupeřova auta nebo bránit soupeři v předjetí. 

- Chovat se nesportovně, což platí jak pro posádku samotnou, tak pro členy jejího týmu. 

11.7 Maximální přípustné zpoždění v časové kontrole 
 

Maximální celkové přípustné zpoždění vozidla v časové kontrole je třicet (30) minut po ideálním 
času. Toto celkové zpoždění platí pro každou etapu soutěže. Pro každé vozidlo, které přijede o 
minutu později, než je toto maximální přípustné zpoždění, je časová kontrola již uzavřená a 
následuje vyloučení ze soutěže. Je nutno jasně říci, že každá minuta zpoždění v jedné časové 
kontrole zmenšuje povolené zpoždění ve zbývajících časových kontrolách téže etapy. Například 
zpoždění 2 minuty v ČK 2, plus zpoždění 1 minuta v ČK 4, plus zpoždění 3 minuty v ČK 7 znamená, že 
pro všechny zbývající časové kontroly téže etapy už zbývá povolené zpoždění jen 24 minut, protože 
počátečních 30 minut se již zmenšilo o 2+1+3=6 minut. 

 11.8  Uzavřené parkoviště 

Uzavřené parkoviště nebude organizováno. 

 

12. ZKOUŠKY PRAVIDELNOSTI, ČASOVÉ KONTROLY, PENALIZACE 
 

Zkoušky pravidelnosti jsou uvedeny v itineráři a vedou po silnicích mezi dvěma po sobě následujícími 
časovými kontrolami. Konají se na veřejných komunikacích za provozu. Posádky musejí ujet celkovou 
délku každé zkoušky pravidelnosti „ustálenou“ rychlostí (rychlostmi), stanovenou pořadatelem. 
V případě, že je nutno z jakýchkoliv příčin tuto rychlost snížit nebo na okamžik zastavit, ztráty je 
potřeba dohnat co nejdříve, ale bez porušení pravidel silničního provozu, a průměrná rychlost se 
musí opět dostat na přesnou hodnotu uložené „ustálené“ rychlosti. Start a cíl každé zkoušky 
pravidelnosti musí být zřetelně vyznačen v itineráři (včetně souřadnic GPS) spolu s uvedením přesné 
vzdálenosti mezi nimi. Kromě toho, ale ne povinně, může být umístění těchto bodů vyznačeno u 
silnice pomocí standardních panelů FIA. Na trati každé zkoušky pravidelnosti musí být umístěn 
alespoň jeden tajný měřicí kontrolní bod, a přesnost měření času pro výpočet dosažené průměrné 
rychlosti bude nejméně 1/10 s. Na základě přesných vzdáleností, ve kterých se nacházejí tyto tajné 
měřicí kontrolní body, a odečtu přesné doby průjezdu vozidla se vypočítá dosažená průměrná 
rychlost buď mezi měřicími body, nebo od startu zkoušky k oběma měřicím bodům, a každá 
odchylka od povinné „ustálené“ rychlosti bude penalizována podle stupnice níže. Měření okamžité 
rychlosti pomocí radaru policejního typu není přijatelnou metodou pro účely udělení trestných bodů 
na zkouškách pravidelnosti. Také není přijatelné použití tlakových hadic ke spuštění tajného 
měřicího zařízení. 
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Časoměrné zařízení použité v tajných měřicích kontrolních bodech 

Každý kontrolní bod je vybaven: 

Hlavní časomírou - fotobuňka je spojená s certifikovanou časomírou, která tiskne čas, kdy auto 
přetnulo virtuální čáru, na které se čas měří. 

Záložní časomírou - tlačítko na časoměrném zařízení se stiskne manuálně a čas, kdy auto přetnulo 
virtuální čáru, se také tiskne automaticky. 

Naměřená data zaznamená do kontrolního seznamu konkrétní obsluha. Naměřená data se přenášejí 
na ředitelství soutěže automaticky online. V každém kontrolním bodě bude přítomen licencovaný 
časoměřič. 

Přesné vzdálenosti mezi startovní čárou zkoušky pravidelnosti a odpovídajícími tajnými měřicími 
kontrolními body musejí být uvedeny v důvěrném dokumentu, jehož jeden výtisk musí ředitel 
závodu předat předsedovi sboru komisařů před zahájením každé etapy. Na základě tohoto 
dokumentu a výtisku časů z tajných měřicích kontrolních bodů mohou komisaři rozhodnout 
případné neshody ohledně přesnosti uložených penalizací. 

Soutěž musí být organizována takovým způsobem, že vjezd vozidel účastníků do zkoušek 
pravidelnosti bude probíhat ve stejných pravidelných intervalech v rozmezí od 30 sekund do 2 
minut. 

Ve zkouškách pravidelnosti představují trestné body za každou 1/10 sekundy odchylky od ideálního 
času (který odpovídá přesné vzdálenosti mezi odpovídajícími měřicími kontrolními body a „ustálené“ 
rychlosti stanovené pořadatelem) jeden (1) trestný bod. Jsou povoleny jakékoliv palubní 
chronometry či podobná zařízení i veškeré typy přístrojů GPS. 

12.1 Popis procedury v časové kontrole 

Podnik bude zahájen odmávnutím soutěžícího se startovním číslem 1 startovní vlajkou před 
časovou kontrolou 1 (ČK 1) v Jelení zahradě v Českém Krumlově v pátek 19. 5. 2017, 8:00. Všichni 
ostatní soutěžící budou následovat za prvním autem v intervalu 1 minuta. Zúčastněná vozidla se 
budou pohybovat z jedné časové kontroly do následující výhradně po trase stanovené v itineráři. 
Všechny ČK budou označeny v itineráři a zároveň také na místě pomocí standardních znaků FIA. 
Doba zastavení v časové kontrole je omezena na čas nezbytný k provedení kontrolních operací. 
Časové kontroly musí být připraveny fungovat nejméně 30 minut před plánovaným časem příjezdu 
prvního vozidla. Pokud nerozhodne ředitel závodu jinak, uzavřou se po plánovaném času průjezdu 
posledního vozidla plus 30 minut, což je maximální celkové přípustné zpoždění. Kontrolní postup 
začíná přesně ve chvíli, kdy vůz míjí panel na vjezdu do oblasti časové kontroly. Mezi panelem na 
vjezdu do oblasti kontroly a stanovištěm kontroly nesmí posádka ze žádných důvodů zastavit, ani 
nesmí jet nepřiměřeně pomalu. Zaznamenaný čas přesně odpovídá okamžiku, kdy jeden z členů 
posádky předá jízdní výkaz komisaři na časové kontrole. Pro nula (0) trestných bodů musí tento 
okamžik odpovídat přesně minutě cílového času nebo minutě předcházející. Například pokud je 
cílový čas příjezdu 11 hodin 34 minut, jízdní výkaz musí posádka předat komisařům kdykoliv mezi 
11.33.01 a 11.34.59. Mimo tento čas soutěžící obdrží trestné body za předčasný příjezd, a to 
šedesát (60) trestných bodů za minutu nebo zlomek minuty. Za pozdní příjezd je to deset (10) 
trestných bodů za minutu nebo zlomek minuty. Pokud po časové kontrole následuje kontrola na 
startu do zkoušky pravidelnosti, uplatní se následující postup: komisař v časové kontrole zapíše do 
jízdního výkazu čas příjezdu vozidla k časové kontrole a také „předpokládaný“ čas startu do zkoušky 
pravidelnosti, což je nejméně jednu minutu po příjezdu do ČK. Pokud přijedou dvě vozidla do 
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časové kontroly ve stejnou minutu, budou jejich předpokládané startovní časy do zkoušky 
pravidelnosti následovat v odstupu jedné minuty, v pořadí jejich příjezdu do ČK. Jakmile posádka 
ukončí proceduru v časové kontrole, musí vozidlo odjet do místa startu následující zkoušky 
pravidelnosti. V tomto místě dostane vozidlo startovní signál přesně ve chvíli, kdy začíná minuta 
jeho předpokládaného startu. Je-li to nutné, může komisař na startu změnit tento čas 
předpokládaného startu a do jízdního výkazu zapíše nový startovní čas, který stvrdí svým podpisem. 
Například pokud je předpokládaný startovní čas do zkoušky pravidelnosti 11 hodin 32 minut, 
komisař na startu vydá startovní signál přesně v 11.32.00. Pokud by se vyskytla nečekaná překážka, 
která by start posádky ztížila nebo učinila nebezpečným, komisař na startu změní čas startu na 
následující minutu, tj. 11.33.00 (nebo později), zaznamená to do jízdního výkazu a vydá startovní 
signál přesně v tomto novém čase. Vozidlo musí okamžitě odjet a co nejdříve dosáhnout ustálené 
rychlosti stanovené pro tuto určitou zkoušku pravidelnosti; poté se musí neustále pohybovat touto 
ustálenou rychlostí až do konce zkoušky pravidelnosti, jak je vyznačena v itineráři a případně i 
označena u silnice standardním panelem FIA. 
 

12.2 Penalizace / tresty 
 
- Za každou jednu desetinu (1/10) sekundy odchylky od vypočítaného správného času pohybu 

vozidla z jednoho měřicího kontrolního bodu k dalšímu po trati zkoušky pravidelnosti: Jeden 
(1) trestný bod. 

- Za každou minutu nebo zlomek minuty předčasného příjezdu do časové kontroly: Šedesát 
(60) trestných bodů. 

- Za každou minutu nebo zlomek minuty pozdního příjezdu do časové kontroly: Deset (10) 
trestných bodů. 

- Tam, kde zpoždění v jedné ČK nebo akumulované zpoždění v některých nebo ve všech ČK 
v jedné etapě překročí 30 minut: Vyloučení ze soutěže. 

- Nedostavení se do jedné ČK nebo do ČK jednoho přeskupení nebo do ČK u cíle etapy: Pět tisíc 
(5 000) trestných bodů. 

- Nedostavení se na start zkoušky pravidelnosti nebo jakékoliv úmyslné opuštění trasy 
stanovené itinerářem: Jeden tisíc (1 000) trestných bodů. 

- Ztráta jízdního výkazu nebo provedení oprav/úprav záznamu v něm: Vyloučení ze soutěže. 
- Úmyslné blokování silnice nebo nesportovní chování: Penalizace podle rozhodnutí 

sportovních komisařů, až po vyloučení ze soutěže. 
 

Vozidla budou klasifikována na základě součtu trestných bodů obdržených při průjezdu zkoušek 
pravidelnosti a spojovacích úseků (penalizace na trati). Vozidlo s nejmenším celkovým počtem 
trestných bodů se umístí na nejlepším místě. 

12.3 Mrtvý závod: Pokud mají vozidla stejný počet bodů, jejich vzájemná pozice se stanoví 
podle výsledků zkoušek pravidelnosti, a to porovnáním počtu prvních míst, druhých míst atd.; 
jinak se budou tato vozidla dělit o stejné místo. 

 

13. PŘIHLÁŠKY A POPLATKY 

Výše přihlašovacího vkladu je pevná pro všechny posádky: 

S volitelnou reklamou nabídnutou pořadatelem:  12 100 Kč 
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Bez této reklamy pořadatele:    24 200 Kč 

Pořadatelé poskytnou účastníkům následující materiály a služby: 

• startovní čísla a další označení soutěžního vozidla 

• roadbook s mapou 

• profesionální časomíru a zpracování výsledků 

• 2x tričko pro posádku 

• upomínkovou plaketu 

• trofeje pro vítěze 

• transfer z uzavřeného parkoviště na ubytování v Českém Krumlově (čtvrtek - sobota) 

• vstupenka pro posádku na slavnostní galavečer s rautem - Hotel Růže 

• vstupenka pro posádku na New Energies Rallye Party - City Lounge music club & bar 

• oběd pro posádku v průběhu 1. etapy - Výstaviště České Budějovice 

• večeře pro posádku v cíli 1. etapy - Restaurace Eggenberg 

• oběd pro posádku v průběhu 2. etapy - Lipno nad Vltavou 

• vstupenka pro posádku na oficiální afterpárty - City Lounge music club & bar 

13.1     Přihlašovací vklad bude vrácen v plné výši: 

- zájemcům o start, jejichž přihláška nebyla přijata, 
- v případě, že se závod nekoná. 
 

Posádkám omluveným před začátkem doby pro administrativní přejímku bude vráceno 50 % vkladu. 

 
13.2     Doklady posádky 

Posádka se skládá z jednoho jezdce a jednoho spolujezdce, nebo z jednoho jezdce a jednoho 
navigátora. Oba musí být držiteli následujících dokladů: 

� Řidičský průkaz podle přihlášeného vozidla (neplatí pouze pro navigátory). 
� Licence FIA stupně D (nebo ekvivalent), vydaná příslušnou ASN pro tento podnik a platná po dobu 

jeho trvání, nebo vydaná ASN pořadatelské země (na základě písemného souhlasu ASN soutěžícího) 
a předaná účastníkům nejpozději během administrativních přejímek. Za takou licenci je předepsán 
poplatek ve výši 200 Kč nebo dle ASN soutěžícího. 

� Doklady k vozidlu umožňující pohyb na veřejných komunikacích. 
� Platný doklad o pojištění vozidla v souladu s platnými předpisy. 

 
13.3       Přihlášky 

Každá fyzická či právnická osoba, která se chce zúčastnit soutěže, musí doručit na sekretariát 
soutěže správně vyplněnou přihlášku (dostupná na www.rallye-newenergies.cz) společně s dalšími 
dokumenty, fotografiemi atd. do neděle 30. 4. 2017, 23:59 h. Přihlášku musí členové posádky 
podepsat na administrativní přejímce. 

Třetí nebo další člen posádky je povolen pouze na základě rozhodnutí ředitele závodu. 
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Podrobnosti o členech posádky musí být potvrzeny nejpozději 7 dnů před administrativními 
přejímkami. Člena posádky lze změnit pouze do administrativní přejímky, a změna musí být 
schválena pořadatelem. Změnu v členu posádky po zveřejnění seznamu účastníků mohou schválit 
pouze sportovní komisaři tohoto podniku. Vozidlo lze změnit pouze pokud to schválí pořadatel 
a komisaři tohoto podniku změnu přijmou. 

13.4 Pořadatelé budou informovat zájemce o přijetí nebo nepřijetí jejich přihlášky mailem 
nebo faxem nejpozději dva (2) dny poté, co obdrželi vyplněnou přihlášku s plně uhrazeným 
přihlašovacím vkladem. 

13.5 Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout jakoukoliv přihlášku na základě vlastního 
uvážení. Toto právo je možno uplatnit jen při dodržení podmínek čl. 8A Všeobecných předpisů, 
platných pro všechny šampionáty FIA. 

13.6 Počet startujících je omezen na celkem 60 přihlášek. Všechny přihlášky, došlé po 
naplnění výše uvedeného počtu přijatých přihlášek, budou zařazeny na seznam náhradníků. 

13.7 Pořadatel uzavře na soutěž pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám, v souladu s 
národními zákony. Suma pokrývající různá rizika bude mít obdobnou výši, jaká platí pro dopravní 
nehody. Pojistné krytí odpovědnosti vozidel účastníků vůči třetím stranám, jak vyžadují dopravní 
předpisy, aby mohlo vozidlo jet legálně po veřejné komunikaci, je povinností účastníků a platnost 
jejich pojistek se bude kontrolovat během administrativních přejímek. Je třeba zdůraznit, že soutěž 
není rychlostním závodem; koná se na veřejných komunikacích za provozu a při dodržování 
platných dopravních předpisů. Tudíž platí běžné povinné ručení platné na veřejných komunikacích 
země pořadatele. 

13.8   Poháry 

V konečné klasifikaci ÚAMK Regularity Trophy a Kreisel Electric Pokal budou oceněny tři nejlépe 
umístěné posádky (jezdec a spolujezdec). 

 

14.   PROTESTY - ODVOLÁNÍ 

14.1 Poplatek při podání protestu činí 4000 Kč.  

14.2 Protesty proti předběžným oficiálním výsledkům soutěže musí být podány písemně 
řediteli soutěže do 30 minut od jejich vyvěšení na oficiální vývěsce. Jakmile tato lhůta uplyne, stávají 
se předběžné výsledky konečnými. 

14.3 Každý protest má nárok být přezkoumán komisaři soutěže pouze v případě, že je při 
podání uhrazen poplatek dle výše uvedeného čl. 14.1, který propadá, pokud je protest zamítnut. 

 
PŘÍLOHY 

 
- PŘÍLOHA 1 - Online přihláška - www.rallye-newenergies.cz 
- PŘÍLOHA 2 - Itinerář, mapy (budou se distribuovat podle programu) 
- PŘÍLOHA 3 - Časový harmonogram 
- PŘÍLOHA 4 - Plán činovníka pro styk se soutěžícími 
- PŘÍLOHA 5 - Nabíjení 
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PŘÍLOHA 3 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
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PŘÍLOHA 4 
 
PLÁN ČINOVNÍKA PRO STYK SE SOUTĚŽÍCÍMI 

 

Karel Rech 
čeština, angličtina, němčina 

+420 604 525 020 
                                     

Čtvrtek 18. 5. 2017: 

14:30 - 16:30   Administrativní a technická přejímka, Pivovarská zahrada Český Krumlov 

18:45 - 22:00 Rozprava činovníků a soutěžících & galavečeře, Hotel Růže Český Krumlov 

 

Pátek 19. 5. 2017: 
7:50 - 8:50 Start rallye, Jelení zahrada Český Krumlov 

9:35 - 10:40 Přeskupení IN, Výstaviště České Budějovice 

13:45 - 14:50 Přeskupení OUT, Výstaviště České Budějovice 

15:30 - 16:30 Dobíjecí areál za cílem 1. etapy, Pivovarská zahrada Český Krumlov 

 

Sobota 20. 5. 2017: 

7:45 - 8:50 Dobíjecí areál před startem 2. etapy, Pivovarská zahrada Český Krumlov 

9:45 - 10:50 Přeskupení IN, Skiareál Lipno nad Vltavou 

13:55 - 15:00 Přeskupení OUT, Skiareál Lipno nad Vltavou 

15:50 - 16:50 Dobíjecí areál za cílem soutěže, Pivovarská zahrada Český Krumlov 

18:30 - 19:00 Předběžné konečné výsledky, Gymnázium Český Krumlov (ředitelství) 
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PŘÍLOHA 5 
 
NABÍJENÍ 

Organizační výbor poskytne účastníkům soutěže pro dobíjení v uzavřených parkovištích v Českém 
Krumlově, Českých Budějovicích a Lipně nad Vltavou elektrickou energii 230V/16A (1 fáze). Připojení 
soutěžících vozidel bude možné pouze do běžných síťových zásuvek nebo takzvaných karavanových 
zásuvek (CEE 321/031). 

 


