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Změna ZU: 
 
Doplňuje se: 
3. Program 

 Shakedown 
Datum a čas: pátek 29.03.2019 11:00-12:00 hod – pouze start. čísla 1 až 20 

      od 12:00 do 16:00 hod - všichni 
Místo:  Kopřivnice (část RZ 8,11,12) 

 První zasedání sportovních komisařů 
Datum a čas: pátek 29.03.2019  15:30 hod 
Místo:  Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, ředitelství 

 
4. Přihlášky 
4.3.4 Pohár pořadatele 
Poháru pořadatele se mohou zúčastnit soutěžící s těmito vozy: 
- soudobá vozidla tříd 17 a 18 dle kapitoly „F“ NSŘ článku 2.2. 
- poháru pořadatele se mohou zúčastnit i vozy s národní homologací jiných ASN. Soutěžící musí 

předložit národní homologaci nejméně 14 dní před soutěží ke schválení Technické komisi. 
- bezpečnostní předpisy FIA musí být dodrženy (čl. 253 Přílohy J FIA). 
- bezpečnostní výbava posádky, bezpečnostní prvky a hmotnost vozidla musí být podle platných 

předpisů pro MČR 

Mění se: 
9. Seznamovací jízdy 
9.2 Další ujednání 
Způsob průjezdu RZ: 
V době oficiálních seznamovacích jízd jsou povoleny maximálně 2 průjezdy stejnou RZ. (neplatí pro 
RZ 1 Valašské Meziříčí – městská a RZ 10,14 Juřinka).  
Pro MČR v rally platí ustanovení čl. 25.5.1 Standardních propozic rally 2019. 
RZ 1 Valašské Meziříčí – městská je povolen pouze jeden průjezd za zaváděcím vozidlem. Časy 
vjezdu do RZ přidělené posádkám budou zveřejněny současně se seznamem přihlášených. 
RZ 10,14 Juřinka je povolen pouze jeden průjezd kdykoliv v době zde povolených seznamovacích 
jízd. 
RZ 10,14 Juřinka při každém průjezdu je povoleno objet pouze 1 celé kolo a následně je po vjezdu do 
druhého kola posádka povinna v místě dělení odbočit směrem do cíle. 
 
Posádky mohou vjet do RZ jen na stanovišti kontroly na startu RZ a vyjet pouze na stanovišti kontroly 
v cíli. 
Jízda v protisměru RZ je zakázána s výjimkou úseků vyznačených v Příloze č. 2 těchto ZU. Posádky 
jsou povinny dodržovat všechna ustanovení čl. 20.2 a čl. 25 SPR i těchto ZU. 
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Opravuje se: 
Příloha I – Časový harmongram 
 
Správný název ČK 4 je Fojtův mlýn 
 
Mění se: 
 Příloha II – Harmonogram seznamovacích jízd 
Permitted driving in the opposite way of SS / Povolená jízda v protisměru:
SS/RZ 
1 Valašské Meziříčí - 
městská 

NO/NE 

2,5 Fulnek NO/NE 

3,6 Odry 
YES  - from natural chicane in village Veselí back to stage start 
ANO  - od objezdu ostrůvku v obci Veselí do stanoviště START 

4,7 Lešná NO/NE 

8,11,12 TATRA 
YES  - from km 1,36 to chicane RET1, there turn right to the start 
ANO  - od km 1,36 do RET1, v něm vpravo do stanoviště START 

9,13 Bystřička 

YES/ANO 
From STOP control to JTRT arena (then to the right on embankment) 
From RB 4 to RB 2 (then straight to Valašská Bystřice) 
From RB 1 to stage start 
od stanoviště STOP k JTRT areně (pak vpravo na hráz)
od RB 4 do RB 2 (pak přímo do Valašské Bystřice) 
od RB 1 do stanoviště START  

10,14 Juřinka 
From STOP to FINISH Control, then the direction SS to START 
Ze stanoviště STOP  do CÍL, pak po směru RZ do START 

SHAKEDOWN  NO/NE 

 
 
 

 
 

Rudolf Kouřil 
Ředitel rally 
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