ZVLÁŠTNÍ
USTANOVENÍ

www.greenrally.cz

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

GREEN RALLY 2017
26. – 27. 8. 2017
Jízda pravidelnosti vozidel s elektrickým a hybridním pohonem
1. ÚVOD
Jméno pořadatele, adresa stálého sekretariátu a spojení
Auto klub Barum Zlín v AČR
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín (49.2290339N, 17.6746392E)
Česká republika
Tel.: 577 210 677, 577 432 004, 577 437 024
Fax: 577 210 907
E-mail: info@czechrally.com
Web: www.greenrally.cz
2. ORGANIZACE
Organizační výbor
Předseda:
Miloslav Regner
Členové:
Jan Regner, Martin Konečný, Marta Regnerová, Věra Šmakalová
Hlavní činovníci
Ředitel rally:
Zástupce ředitele
Sekretariát a přejímky:
Koordinace závodu & Marketing:
Zpracování výsledků:
Hlavní činovník pro tisk:
GPS systém:
Hlavní lékař:
Zástupce hlavního lékaře:

Jan Regner
Antonín Červenka
Barbora Najbrtová
Šárka Papadaki
Vít Hrudník
Roman Ordelt
SAS Zlín
NAM systém, s.r.o.
MUDr. Lubomír Nečas
MUDr. Tomáš Novotný

Umístění ředitelství rally
AK Barum, Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín
Místo:
21. 8. 2017
10:00-21:00
Datum:
Čas:
22. 8. 2017
08:00-21:00
23. 8. 2017
08:00-20:00
28. 8. 2017
10:00-12:00
Krajský úřad- budova 21, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín (budova 21, KÚ Zlín)
Místo:
24. 8. 2017
08:00-23:00
Datum:
Čas:
25. 8. 2017
07:00-24:00
26. 8. 2017
07:00-23:00
27. 8. 2017
07:00-20:00
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Umístění tiskového střediska
Univerzitní centrum UTB, nám. T.G.M. 5555, 760 01 Zlín
Místo:
24. 8. 2017
08:00-23:00
Datum:
Čas:
25. 8. 2017
07:00-24:00
26. 8. 2017
08:00-23:00
27. 8. 2017
08:00-20:00
3. PROGRAM
Uzávěrka přihlášek
Stálý sekretariát Barum Czech Rally Zlín
Místo:
11. 8. 2017
Datum:
18:00
Čas:
Publikování seznamu přihlášených
14. 8. 2017
Datum:
18:00
Čas:
Publikování itineráře a map
www.greenrally.cz
Místo:
14. 8. 2017
Datum:
Umístění oficiální vývěsky
www.greenrally.cz
Místo:
Administrativní přejímka
Zlín, náměstí Míru - radnice, místnost č. 131
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
16:30 - 17:30
Čas:
Instalace GPS jednotek pro rally
Zlín, náměstí Míru - před radnicí
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
16:30 - 17:30
Čas:
Rozprava s jezdci
Zlín, náměstí Míru - radnice, místnost č. 131
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
17:40
Čas:
Vyvěšení startovní listiny
Zlín, náměstí Míru - před radnicí, www.greenrally.cz
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
17:40
Čas:
Slavnostní start rally
Zlín, náměstí Míru – před radnicí
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
18:00
Čas:
Cíl 1. den
Slušovice
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
(20:12)
Čas:
Start 2. den
Zlín, náměstí Míru – před radnicí
Místo:
27. 8. 2017
Datum:
09:10
Čas:
Cíl Green Rally
Zlín, náměstí Míru – před radnicí (je možné vystavit vozy na náměstí)
Místo:
27. 8. 2017
Datum:
15:20
Čas:
Rozdílení cen
Zlín, náměstí Míru - před radnicí
Místo:
27. 8. 2017
Datum:
15:45
Čas:
Barum Czech Rally Zlín - After Party (Vstup zdarma)
Star club (Flip), Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Místo:
27. 8. 2017
Datum:
20:30
Čas:
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4. PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka přihlášek:
6. 8. 2017 v 18:00
Postup při přihlášení
Rozhodujícím údajem při podání přihlášky je datum doručení do sekretariátu rally. E-mail pro zaslání
přihlášek elektronicky je entry@czechrally.com.
Počet přihlášek a vozidla
Maximální počet přijatých přihlášek je 40. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru posádek dle vlastního
uvážení a může přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
Povolená jsou následující vozidla
- Plně elektricky poháněné sériové vozy pro denní používání
- Hybridní vozy s kombinovaným spalovacím a elektrickým pohonem
Přihlašovací vklady:
Vklad včetně pojištění:

5 000 Kč (včetně 21% DPH)

Způsob platby
Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na bankovní účet:
KB Zlín, Tř. Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
Majitel účtu: Rallye Zlín, spol. s r.o.
č. ú.: 1101705661/0100
Variabilním symbolem bude číslo licence jezdce.
IBAN: CZ4001000000001101705661
Swift: KOMBCZPPXXX
Přijetí přihlášky
Přihláška bude přijata jen tehdy, bude-li doprovázena celým vkladem (kopie dokladu o zaplacení)
Pořadatel má právo odmítnout jakoukoliv přihlášku bez udání důvodu.
Vrácení vkladu
Celý vklad bude vrácen:
- při odmítnutí přihlášky
- při odvolání rally.
Pořadatel vrátí část vkladu soutěžícím, kteří se z důvodu vyšší moci nemohli dostavit na start rally a
omluvili řádně svou neúčast do zahájení administrativní přejímky. Přihlášeným posádkám, které se
bez řádné omluvy na rally nedostaví, vklad propadne.
5. POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti
Autoklub ČR uzavřel s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím
společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o. pojistnou smlouvu č. 7721016822 o pojištění odpovědnosti
pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti s pořadatelem rally až do výše 10 000 000 Kč.
Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným třetím
osobám až do částky 10.000.000,- Kč na účastníka. Pojištění se nevztahuje na škody, které si
účastníci akce způsobí vzájemně mezi sebou. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny
účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno své dlouhodobé
pojištění pokrývající škody způsobené na uzavřené trati.
Pojištění pořadatelů a účastníků se sjednává s integrální franšízou 5.000,- Kč, tzn., že škody do
5.000,- Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného.
Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého
vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start.
6. REKLAMA A OZNAČENÍ
A
- na startovních číslech:
B
- na tabulce rally na přední kapotě:
C
- panel na zadním okně:
7. PNEUMATIKY
Po celou dobu provozu vozidla na veřejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik
minimálně 1,6 mm.
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8. DOBÍJECÍ MÍSTA
Před startem a v půlce rally (v sobotu večer) je možné použít následující dobíjecí místa:
- Synot Auto (Třída Tomáše Bati 400, Zlín)
- Zlaté jablko (Náměstí Míru 174, Zlín)
- DSZO (Podvesná XVII/3833, Zlín) zde bude zajištěno připojení k elektrické síti (220/380 V) přes
celou noc), ale jen na základě předchozí dohody s pořadatelem. Dobíjecí místo bude hlídané
ostrahou. Doba dobíjení 8 hodin.
- ve vlastní režii soutěžících
9. SEZNAMOVACÍ JÍZDY
Seznamovací jízdy nebudou organizovány a je přísně zakázáno se pohybovat na trati Green Rally
před samotným závodem. Posádky absolvují Green Rally jen s pomocí itineráře, který je provede
celou rally.
Posádky jsou po celou dobu závodu povinny dodržovat pravidla silničního provozu platná v České
republice.
Překročení povolené rychlosti během závodu bude potrestáno pokutou ředitelem soutěže bez ohledu
na policejní sankce:
1. přestupek
2. přestupek

bodová penalizace 200 bodů uložená ředitelem rally
vyloučení rozhodnuté ředitelem rally

Soutěžící, kteří způsobí dopravní nehodu, budou vyloučeni ředitelem rally.
10. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Zlín, náměstí Míru - před radnicí
Místo:
26. 8. 2017
Datum:
16:30 - 17:30
Čas:
Posádky jsou povinny absolvovat přejímku.
Dokumenty k předložení:
- potvrzení přihlášky – vyplněná technická karta (zaslaná poštou po uzávěrce přihlášek)
- platné řidičské průkazy
- doklady o platném zákonném pojištění vozidla (zelená karta)
- osvědčení o technickém průkazu (OTP)
- doklad o provedení STK
U vozů bude kontrolováno:
- VIN kód
- výška vzorku pneumatik
Povinné monitorovací zařízení ONI® (GPS)
Každé vozidlo musí být před technickou přejímkou vybaveno monitorovací jednotkou GPS.
Soutěžící obdrží jednotku od správce GPS při administrativní přejímce a musí ji do svých vozidel
zapojit při Green Rally.
Jednotky GPS budou vybírány správcem systému GPS v cíli rally. Při předčasném odstoupení
posádka odevzdá systém GPS pořadateli akce.
Bezpečnostní výbava jezdců
Jelikož je Green Rally koncipována jako jízda pravidelnosti, kdy se nejede během závodu na rychlost,
ale na přesnost dojetí na čas a splnění daných úkolů, posádka nemusí mít bezpečnostní přilby. V
každém případě musí být všichni lidé ve voze připoutáni bezpečnostními pásy.
12. PRŮBĚH RALLY, PRAVIDLA
Členové posádky
- Posádka se skládá z jezdce a spolujezdce, kteří se mohou střídat během závodu v řízení.
- Ve voze se mohou nacházet také maximálně dvě další osoby, vozidlo však smí během závodu řídit
pouze osoby uvedené v přihlášce jako 1 nebo 2. jezdec.
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Start rally
- Posádky budou startovat dle startovní listiny, která bude vyvěšena na oficiálních stránkách rally.
Předčasný a pozdní příjezd do časové kontroly (ČK)
- Posádka, která přijede do ČK na svůj správný čas, neobdrží žádnou penalizaci.
- Pozdní příjezd do časové kontroly znamená penalizaci 10 bodů za každou minutu zpoždění.
- Předčasný příjezd do časové kontroly znamená penalizaci 20 bodů za každou minutu.
- Maximální možné zpoždění nebo předčasný příjezd je 10 minut.
- Neprojetí časové kontroly znamená penalizaci 200 bodů. Při neabsolvování více ČK bude za každou
neabsolvovanou ČK udělena penalizace 200 bodů. Posádka má i přesto možnost se do rally zapojit
na další ČK ve svůj správný čas (správný čas si spočítá posádka dle pořadí na startu a přičte k tomu
čas prvního jezdce, např. 9:20 start prvního vozu v ČK, posádka startovala 21., dojede tedy do ČK v
čase 9:41).
Úkoly v časových kontrolách (ČK)
- V každé časové kontrole (kromě startu a cíle rally) bude mít posádka povinnost splnit daný úkol v
místě ČK.
- Za absolvování daného úkolu budou následovně rozdávány bodové penalizace:
- Posádka, která splní nejlépe daný úkol, dostane 0 trestných bodů.
- Posádka, která bude horší, dostane adekvátní bodový příděl.
HODNOCENÍ
Posádky budou hodnoceny součtem penalizací z časových kontrol a bodů z plnění daných
úkolů v ČK a bodovým hodnocením jízdních zkoušek.
V prováděcích ustanoveních bude uvedeno přesné hodnocení pro jízdní zkoušky (TM za
nesplnění, dojezd, čas, vynechání, …)
Cílový ceremoniál
- Soutěžní trať končí v ČK na vjezdu do uzavřeného parkoviště (ČK 15F). Pro první tři posádky
v absolutní klasifikaci budou připraveny stupně vítězů. Ostatní ceny podle čl. 14.2 budou předány na
rampě. Po ceremoniálu posádky dostanou výkaz na dojezd do cílového UP (Zlín pod Velkým kinem),
kam jsou posádky povinny okamžitě odjet.
13. OZNAČENÍ ČINOVNÍKŮ
traťoví komisaři
- oranžová vesta
14. KLASIFIKACE A CENY
Místo: Zlín, náměstí Míru - před radnicí
Rozdílení cen se bude konat ve Zlíně, náměstí Míru - před radnicí na cílové rampě.
Vítězem Green Rally bude posádka s nejmenším počtem penalizací obdržených během rally.
Budou uděleny tyto ceny
- Absolutní pořadí
- Plně elektricky poháněné sériové vozy pro denní používání
1. místo
poháry
2. místo
poháry
3. místo
poháry
- Hybridní vozy s kombinovaným spalovacím a elektrickým pohonem
1. místo
poháry
2. místo
poháry
3. místo
poháry
- Všechny ostatní posádky
obdrží pohár a věcné ceny jako upomínku na Green Rally.
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Jan Regner
Ředitel
Green Rally

