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1) Amendement of SR, Article 12 OTHER PROCEDURES / Doplnění ZÚ, článek 12 Průběh rally
12.5 Service Parks
Because of high risk of trafic colaps on the main crossroad with trafic lights in Otrokovice and
following possible lack of time for participants of qualifying stage to change tyres in service
zone between free practice and qualifying stage, the service arrangements of changing tyres is
allowed also outside the service zone. There will not be organized zone for changing tyres
(TFZ), but teams are allowed change tyres on the road from stop to start between 8,78 km and
13,65 km (road book from page 1-17, box 12 to page 1-18, box 15). The change of tyres can not
be done on the main road, but must be on side spaces, parking lots or side/local roads (see
picture bellow). This exception is only for fitting the QS tyres, during free practice / shakedown,
service must be at the Service park as well as no refuelling is allowed outside the zones
designated in the Road book
Z důvodu vysokého rizika dopravního kolapsu na hlavní světelné křižovatce v Otrokovicích a
následnému možnému nedostatku času pro účastníky kvalifikace vyměnit v servisní zóně pneu mezi
volným tréninkem a kvalifikací, je umožněn servisní zásah pro výměnu pneu i mimo servisní zónu. Pro
výměnu pneu nebude zřízena zóna na výměnu pneumatik (TFZ), ale týmy mohou pneu vyměnit na
trase přejezdu ze stop na start v úseku od 8,78 km do 13,65 km (itinerář od strany 1-17, pozice 12 do
strany 1-18, pozice 15). Výměna pneu nesmí probíhat na silnici, ale musí být uskutečněna na okolních
plochách, parkovištích nebo místních komunikacích (viz. obrázek níže). Toto platí jen pro montáž
pneu na kvalifikační RZ, během volného tréninku / shakedownu bude servis v servisní zóně, tankovací
zóna bude také vždy na konci servisní zóny.
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2) Change of SR, Appendix 3 CROs / Změna ZÚ, příloha 3 Činovníci pro styk se soutěžícími
We are Competitor’s relations officers / Činovníci pro styk s jezdci jsou:

Wolfgang Gastorfer
(GER, GBR, SWE)
+420 702

182 919

Martin Kočí
(SVK, GBR)
+420 602

545 179

Bulletin No. 2 was approved by FIA on 14th August 2019

Miloslav Regner
Clerk of the Course
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