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Recconaissance / Seznamovací jízdy
During the Recconaissance of SS 5/9 Kostelany, we kindly request drivers of keeping maximum speed of
60 km/h from the start of SS until 3,46 km. There are many bicycle riders and forest heavy machines.
Při seznamovacích jízdách rychlostní zkoušky 5/9 Kostelany prosíme posádky aby v době seznamovacích jízd
dodržovaly maximální rychlost 60 km/h od startu až po 3,46 km. V dané části RZ se vyskytuje velké množství
cyklistů i těžební techniky.

Cutting protection / Protikatovací prvky
During the Recconaissance will be in selected bends cutting protections (traffic sign Z4) to prevent
cutting (see picure 1). During the rally will be the cutting protections in the same place, but with cover on
it (see picture 2). Competitors can see for the first time this cover with sign while taking the road book or
during Free Practice / Qualifying stage / Shakedown and also on Pre-rally Test on Tuesday.
Při seznamovacích jízdách budou některé zatáčky osazeny dopravní značkou Z4 v rámci zabránění katování
posádek v daném místě (obrázek 1). Při závodě budou tyto značky na stejné místě, ale budou osazeny návlekem
(viz. obrázek 2). Posádky mohou vidět poprvé tuto značku s návlekem při výdeji itinerářů a nebo na Volném
tréninku / Kvalifikační RZ / Shakedownu a také na před rally testu v úterý.

Picture / obrázek 1
(during recconaissance / při seznamovacích jízdách)

Picture / obrázek 2
(during the rally / během rally)


Miloslav Regner
Clerk of the Course / Ředitel
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