
Postup přihlášení na Barum Czech Rally Zlín 2016 
 

1) přečtení zvláštních ustanovení 
2) stažení přihlášky 
3) vyplnění přihlášky 

a. vypsání údajů ohledně soutěžícího 
b. vypsání údajů ohledně jezdce 
c. vypsání údajů ohledně spolujezdce 
d. vypsání údajů ohledně vozu 
e. zvolení zařazení do mezinárodního nebo národního pole *1 
f. správné zařazení do tříd *2 
g. vyplnění údajů ohledně servisní zóny 
h. vyplnění údajů ohledně elektřiny 

4) zaslání přihlášky a kopie licence soutěžícího na entry@czechrally.com 
 
 
 
*1  I v letošním roce budou na Barum Czech Rally Zlín dvě oddělená pole – mezinárodní pole 
započítávané do ME a národní pole vozů MČR. Každá česká posádka je automaticky 
zařazena do hodnocení MČR, ať startuje v kterémkoliv poli. 
 
Každý soutěžící se musí při vyplňování přihlášky rozhodnout, zda chce mít nižší startovní 
číslo a startovat v mezinárodním poli a nebo v tom národním. 
 
Největší rozdíly mezi mezinárodním a národním polem: 
 

  ME pole národní pole 
nutnost použít ERC homologované pneu ANO NE 
možnost řezání pneu NE * ANO 
možnost nahřívání pneu NE ANO 
limit počtu pneumatik na závod ANO ** NE 
   
* řezání pneu mohou ve vyjímečných případech povolit sportovní komisaři 
** limit se vztahuje jen na posádky zaregistrované v ME nebo všechny 
účastníky s vozy R5 a S2000 ; ostatní vozy nemají limit pneumatik (ale musí 
mít barcode)  

 
*2 Jestliže se posádka rozhodne startovat v mezinárodním poli, vyplní obě třídy – jak tu pro 
ERC (RC2-RC5), tak i pro MČR (2-13). Jestliže posádka startuje jen v národním poli, vyplní 
pouze třídu pro MČR (2-13) 
 
 
Startovní pořadí v sobotní etapě: 
 

- nejrychlejších 15 z kvalifikace (FIA+ERC1+ERC2) dle vybraných pozic 
- zbývající posádky ERC1 dle výsledků kvalifikace 
- zbývající posádky ERC2 dle výsledků kvalifikace 
- posádky ERC3 dle výsledků kvalifikace 
- ostatní posádky mezinárodního pole dle startovních čísel (nejedou kvalifikaci) 
- posádky startující v národním poli dle startovních čísel 

 
Startovní pořadí v neděli: 
 

- nejrychlejších 10 z 1. etapy v obráceném pořadí 
- zbývající posádky mezinárodního pole dle výsledků 
- posádky startující v národním poli dle výsledků 


