
 
 
 
 

 

 

 

INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BUDOU UVEDENY V PU 2 

Doplnění a úpravy ZU 
 

Čl.2 Organizace 

2.6 Delegáti a pozorovatelé FIA a ASN 
 Jméno  

Bezpečnostní delegát ASN Michal Mikeš (CZE) 

Media delegát ASN Karel Louda (CZE) 

Čl.9 Seznamovcí jízdy 

9.1 Registrace vozidla 

Vozidla pro seznamovací jízdy se musejí registrovat na zvláštním formuláři.  
Pro seznamovací jízdy nesmějí být použity soutěžní vozy. 
Pořadatel dodá označení – startovní číslo, které musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno v 
pravém horním rohu čelního skla. 
Toto označení opravňuje k vjezdu do servisního areálu.  
Po skončení seznamovacích jízd musí být označení z vozidla odstraněno. 
 

Čl.12 Speciální postupy 

 Servisní parkoviště 

Vstup do “Zkušebního areálu TATRA Kopřivnice“ v provázání na soubor hygienických opatření v 
souvislosti s výskytem viru COVID-19 

Na základě opatření Hygienické stanice související s COVID – 19 je každá posádka při převzetí itineráře 
povinna  předložit jmenný seznam všech osob pohybujících se v servisní zóně, a to s údaji: 

jméno, bydliště, datum narození, telefonní číslo a název pojišťovny. 
Osoby v tomto seznamu neuvedené nebudou do servisního areálu vpuštěny. 

V souladu se souborem hygienických opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19 je omezen počet členů 
týmového podpůrného personálu na 4 osoby (mechanici/doprovod). 

U držitelů priority se počet členů týmového podpůrného personálu navyšuje o další 4 osoby 
(mechanici/doprovod). 

Na základě aktuálního vývoje situace ke 03.08.2020 si může prioritní posádka zakoupit dalších 6 pásek, 
posádka bez priority další 3 pásky. Cena pásky je 150,--Kč. 

Všichni členové týmu dle čl. 2.22 SPR (mimo posádky) jsou povinni být v prostorách “Zkušebního areálu 
TATRA Kopřivnice“ označeni na ruce nesnímatelnou páskou, kterou dodá pořadatel jako součást balíčku pro 
posádku, a příslušnou visačkou. 

Touto páskou musí být každý člen týmu označen již při svém prvním vstupu do areálu. 
V případě poškození pásky bude poškozený kus vyměněn pořadatelem za nový, za ztracený kus se náhrada 
neposkytuje. 
 
Osoby pohybující se v prostorách servisního areálu jsou povinny na výzvu pořadatele prokázat oprávněnost 
svého pobytu v těchto prostorách ve vztahu k údajům v doloženém seznamu. 

Jsou zakázány jakékoliv promoakce v prostorách servisního areálu. 

Je zakázáno využití hostesek. 
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Time: 
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Vjezd a pohyb servisních vozidel a jejich parkování v servisním areálu 
o Do servisního parkoviště Zkušební areál TATRA Kopřivnice smí vjet pouze vozidla označená 

tabulkou „SERVIS“, a „DOPROVOD“ dodanou pořadatelem (čl. 4.5 ZU), vozidla s označením pro 
seznamovací jízdy a závodní vozidla.  

Tato vozidla musí být zaparkována výhradně ve vymezené týmové zóně.  
o Vozidla neoznačená tabulkou „SERVIS“, a „DOPROVOD“ a vozidla pro seznamovací jízdy stojící 

mimo jakoukoliv týmovou zónu budou na náklady vlastníka odvezena ze servisního areálu na 
placené parkoviště. 

 
 
 
 
INFORMACE O UZAVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 
 
Rychlostní zkoušky se uzavírají v následujících časech a jsou uzavřeny až do ukončení druhého 
průjezdu, mezi jednotlivými průjezdy se tedy neotevírají. 

 

Sobota 08.08.2020  Neděle 09.08.2020 

RZ 1,5 FULNEK 6:20 hod.  RZ 9,15 CHORYNĚ 6:20 hod, 

RZ 2,6 LEŠNÁ 7:00 hod. RZ 10,16 JUŘINKA 6:40 hod. 

RZ 3,7 BYSTŘIČKA 7:40 hod. RZ 11,14 HÁJOV 7:50 hod. 

 
 


