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1) Eurosport and Mediasport workers pictured below are allowed to enter the regrouping area and Parc
Fermé in order to maintain the camera systems installed in the rally cars or to exchange the data
recording media (SR art. 12.7.2.). They have to be accompanied by scrutineer and the representative of
the team (driver, co-driver, competitor).
Pracovníci Eurosportu a Mediasportu vyobrazení níže jsou oprávněni vstupovat do prostoru přeskupení a
uzavřeného parkoviště za účelem servisu, údržby, oprav anebo vyjmutí medií z televizních záznamových zařízení
nainstalovaných v soutěžních vozech (viz. článek 12.7.2 ZU). Podmínkou vstupu je doprovod technického
komisaře a zástupce týmu (jezdec, spolujezdec, soutěžící).

Guillaume CHEDEVILLE

Jiří MARTINEC

Manel MARTÍNEZ

Tomáš RICHTER

Lukáš VYSLOUŽIL

Safety GPS tracking workers (Martin Vávra, Roman Olšovský, Daniel Kubánek, Martin Křen a Marek
Sochor) are allowed to enter the regrouping area and Parc Fermé in order to maintain or repair the GPS
tracking systems installed in the rally cars. They have to be accompanied by scrutineer and the
representative of the team (driver, co-driver, competitor).
Pracovníci monitorovacího systému (Martin Vávra, Roman Olšovský, Daniel Kubánek, Martin Křen a Marek
Sochor) mohou vstupovat do prostoru přeskupení a uzavřeného parkoviště za účelem údržby jednotek GPS
namontovaných v soutěžních vozech. Musejí být doprovázení delegovaným technickým komisařem a zástupcem
týmu (jezdec, spolujezdec, soutěžící).

2) Competitors' relations' Officers - Telephone numbers / Činovníci pro styk se soutěžícími - telefonní čísla
Supplementary regulations Barum Czech Rally Zlín 2017, annex no. 3 / Zvláštní ustanovení Barum Czech Rally
Zlín 2017, příloha 3 /
Wolfgang Gastorfer, tel: +420 725 805 326 Lukáš Kostka, tel: +420 720 970 769


Miloslav Regner
Clerk of the Course / Ředitel
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