
 

1. Doplnění a změny ve zvláštních ustanoveních 

6. REKLAMA A OZNAČENÍ  
6.1 Povinná reklama  
- na startovních číslech:  A/1 levá strana – SVK  
     A/2 pravá strana – SVK 

6.2.2 Specifikace volitelné reklamy 
- pod panely startovních čísel:  B/1 levá strana - DFC, SILMET 

B/2 pravá strana - SUBARU AUTOVERO.cz 

12.11 Průzkumná vozidla 
12.9.1  Čas vjezdu do RZ =  ‐50 minut před prvním vozidlem rally (později již nebude žádné 

průzkumné vozidlo na trať RZ v žádném případě vpuštěno).  
12.9.2 Průzkumné vozidlo musí být řádně označeno označením dodaným pořadatelem.  
12.9.3 Průzkumné vozidlo musí být vybaveno GPS sledovací jednotkou pro seznamovací jízdy 

posádky, pro kterou průzkumné jízdy provádí. Dodržování dopravních předpisů, zejména překročení 
maximální povolené rychlosti, se řídí podle pravidel seznamovacích jízd. 

12.9.4 Pořadateli musí být nahlášeno jméno posádky, typ a značka vozidla, registrační značka a 
telefonní  číslo, na kterém bude posádka průzkumného vozu po celou dobu soutěže k zastižení.  

12.9.5 Každá posádka může mít nejvýše jedno průzkumné vozidlo, vozidlo je možno přihlásit v době 
administrativní přejímky. 

12.9.6 Poplatek za průzkumné vozidlo je 2 500 Kč.  
12.9.7 Každá průzkumná posádka obdrží označení na vozidlo. 
12.9.8 Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit průzkumná vozidla na některé rychlostní zkoušky z 

důvodu vyšší moci.  
12.9.9 V případě porušení těchto pravidel nebude průzkumnému vozidlu umožněno pokračování v 

soutěži.   
 
Příloha č. 2 

PŘEDPIS PRO SEZNAMOVACÍ JÍZDY 

Jízda v protisměru RZ je povolena 

Rychlostní zkouška Úsek 

RZ 1/5 Bohostice - Milín křižovatka nad obcí Pečice – start Bohostice 

RZ 9/12 Bohutín – Sádek Sádek – Lhota u Příbramě – směr Příbram 
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