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Uspořádání servisního parkoviště – Tatra Kopřivnice 

 

 

Vzhledem ke změnám ve Standardních propozicích automobilového sportu Autoklubu 

ČR pro rally chceme objasnit podmínky chodu servisního parkoviště při 37. KOWAX 

Valašská rally ValMez. 
 

 

Základem pro tvorbu servisního parkoviště je úprava předpisu velikosti přidělené plochy. 

Z něho plyne, že pořadatel je povinen přidělit plochu 100 m2 pro každé soutěžní vozidlo 

prioritních jezdců a plochu 80 m2 pro každé soutěžní vozidlo ostatních jezdců. To vše při 

platbě základního vkladu, v případě KOWAX Valašské rally ValMez 18 390 Kč vč. DPH. 

 

Pro menší týmy nabízíme alternativu servisního prostoru s plochou 60 m2, při platbě 

sníženého vkladu 15 970 Kč vč. DPH. 

 

Třetí alternativa, určená pro týmy se soutěžními vozy tříd 7, 9, 10, 11 a Junior do 27 let, 

rovněž zaručuje servisní plochu 60 m2 při platbě sníženého vkladu 14 760 Kč vč. DPH. 

 

Zájemcům o start v Poháru Miroslava Hošáka (historická a soudobá vozidla tř. 14-18) náleží 

servisní plocha 60 m2, při základním vkladu 10 570 Kč vč. DPH. 

 

Co přesně obsahuje vstupní balíček pro prioritní a ostatní jezdce najdete rozepsáno  

v ZÚ čl. 4.5.2.1 a 4.5.2.2  

 

Novinkou pro větší týmy je pro sezonu 2018 možnost zakoupení „komerčního balíčku“. Ten 

bude navíc obsahovat plochu 50 m2 v servisním parkovišti, 1x označení na auto „Servis“, 2x 

označení „Mechanik“, 4x označení na auto „Host“ (označené vozidlo může parkovat pouze na 

vyhrazeném parkovišti v těsné blízkosti servisního parkoviště, neopravňuje ke vjezdu do 

servisu!) a 8x označení osob „Host“. Cena za tento komerční balíček je 9370 Kč vč. DPH. Viz 

ZÚ čl. 4.5.2.3 

 

Servisní parkoviště v areálu Tatra Kopřivnice (příjezd 6. brána) bude otevřeno v pátek 23. 3. 

od 12 hodin a uzavřeno v neděli 25. 3. v 18 hodin. 

 

Informačním kanálem 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 je internetová stránka 

www.valasskarally.cz. 
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