KOWAX VALAŠSKÁ ONLINE RALLY VALMEZ 2020
9. – 15. 4. 2020

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Volný mezinárodní virtualní závod
Richard Burns Rally

Valašská rally s.r.o.
Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín
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1. Úvod
Rally se bude konat prostřednictvím počítačové hry Richard Burns Rally a online pluginu RBR Czech
(https://rbr.onlineracing.cz).
Pojede
se
podle pravidel
šampionátu
NRC10
(https://www.naparbrcup.com/pravidla-nrc10) upřesněných těmito Zvláštními ustanoveními. Úpravy,
dodatky a/nebo změny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými bulletiny - prováděcími
ustanoveními (PU).
Charakteristika trati
Počet etap:
Počet sekcí:
Počet RZ:
Celková délka RZ:
Povrch RZ:

1
4
8
75,8 km
asfalt

2. Organizace
2.1 Zápočet rally
Volný mezinárodní podnik pro jezdce registrované na pluginu RBR Czech (rbr.onlineracing.cz).
2.2 Název pořadatele, adresy a podrobnosti o spojení
Pořadatel:
Odpovědný zástupce:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Valašská rally s.r.o.
Jaromir Tomaštík
Jiráskova 2057
755 01 Vsetín
+420 733 401 669
Info@valasskarally.cz
www.valasskarally.cz

2.3 Organizační výbor
Předseda:
Členové:

Jaromír Tomaštík
Dan Šimek, Tomáš Brázdil, Jakub Hanzelka, Jakub Hofbauer

2.4 Činovníci
Ředitel:
Sportovní komise:
Zpracování výsledků:
Technická podpora RBR:
Činovník pro tisk:

Jaromír Tomaštík
Dan Šimek, Tomáš Brázdil, Jakub Hanzelka
Václav Korál (RBR Czech)
František Valenta
Tomáš Plachý

2.5 Oficiální informace
www.valasskarally.cz
rbr.onlineracing.cz
www.naparbrcup.com

oficiální web Valašské rally
web pluginu RBR Czech
oficiální web NRC

3. Program
Vydání Zvláštních ustanovení
Zahájení příjmu přihlášek
Uzávěrka přihlášek
Publikování seznamu přihlášených včetně
startovních čísel

Místo
www.valasskarally.cz
rbr.onlineracing.cz
rbr.onlineracing.cz

Datum
1.4.2020
1.4.2020
7.4.2020

Čas
8:00 hod
8:00 hod
23:59 hod

www.valasskarally.cz

8.4.2020

12:00 hod

od 5.4.2020
do 8.4.2020
od 5.4.2020
do 8.4.2020
9.4.2020
15.4.2020

8:00 hod
23.59 hod
8:00 hod
23.59 hod
0:01 hod
23:59 hod

16.4.2020

0:30 hod

19.4.2020

20:00 hod

Seznamovací jízdy

rbr.onlineracing.cz

Shakedown

rbr.onlineracing.cz

Start rally
Cíl rally

rbr.onlineracing.cz
rbr.onlineracing.cz
rbr.onlineracing.cz
www.valasskarally.cz
rbr.onlineracing.cz
www.valasskarally.cz

Vydání předběžné konečné klasifikace
Vydání oficiální konečné klasifikace
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4. Přihlášky
4.1 Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 7.4.2020 ve 23.59. Registrace po tomto datu nebudou přijímány.
4.2 Postup při přihlášení
Do závodu se lze přihlásit prostřednictvím online pluginu RBR Czech. Účastník si na pluginu musí
vytvořit účet se skutečným jménem ve tvaru „PRIJMENI Jmeno“. POZOR: Účastníci s jiným formátem
jména, přezdívkou či s duplicitním profilem nebudou do závodu přijati! Po vytvoření účtu se účastník
přihlásí
do
závodu
na
stránce
turnaje
KOWAX
Valašská
Online
Rally
2020
(https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=3f71e281ef6046926f1cd865e986b2ce),
kde si vybere svůj závodní vůz a tláčítkem „Registrovat“ potvrdí svou přihlášku.
4.3 Licence
Závod je otevřen pro všechny uživatele pluginu RBR Czech. Nejvyšší prioritu ve startovní listině
dostanou držitelé závodní licence AS AČR platné pro rok 2020 (jména účastníků mohou být
porovnávána s databází informačního systému AČR). V pořadí priorit budou následovat účastníci
s licencí NRC (www.naparbrcup.com/registrace) a dále účastníci se základní registrací na pluginu
RBR Czech.
4.4 Přihlašovací vklady
Účast v závodě je bezplatná.

5. Povolené vozy
V závodě smějí startovat všechny vozy níže vypsaných tříd, které budou v době závodu dostupné na
pluginu RBR Czech s fyzikálním módem NGP6 (kompletní seznam dostupných vozidel je na adrese
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=download&cat=1318).
Vypsané třídy:
Třída
RC2
RGT
RC3
RC4
RC5
WRC

Skupiny
Vozy R5, S2000, Produkční vozy N4 a R4 nad 2000ccm
Vozy RGT
Vozy R3 a S1600
Vozy R2
Vozy R1
Vozy WRC 2,0 l do r. 2012

6. Technické zajištění
K účasti v závodě účastník potřebuje hru Richard Burns Rally s nainstalovaným online pluginem
RBRTM_v0.87, rychlostními zkouškami, fyzikálním módem NGP6 a povolenými vozy. Vše (kromě
samotné
hry)
je
ke
stažení
na
webu
RBR
Czech
v sekci
download
(rbr.onlineracing.cz/index.php?act=download). Obecný návod na instalaci jednotlivých součástí hry je
na adrese rbr.onlineracing.cz/index.php?act=al&p=howtostart.
Pro maximální zjednodušení pořadatel KOWAX Valašské online rally připravil snadný instalační
balíček obsahující hru, rychlostní zkoušky použité v rally a shakedownu, fyzikální mód NGP6. Balíček
spolu s instalačním návodem je ke stažení na adrese
https://mega.nz/#!tQ93Xbya!_HqWLJ1cadLJzSUkZl61VZUDZozb2-S7OElBfnVUm0g
Helpdesk
Pořadatel účastníkům v případě potřeby zajistí technickou podporu týkající se instalace hry a jejích
součástí, spojení s online pluginem a účasti v závodě.
Kontaktní osoba: František Valenta (FB: www.facebook.com/fanda.walentak)
Race Arény
Pro účastníky s licencí AS AČR, kteří se hrou Richard Burns Rally nemají zkušenosti nebo nemají
vhodné vybavení, je možné po dohodě s pořadatelem zajistit účast v závodě ve vybavených hernách.
Zajištěno je několik míst napříč Českou republikou. Konkrétní detaily sdělí na vyžádání ředitel rally
Jaromír Tomaštík (tel.: +420 603 854 343).
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7. Startovní čísla a reklama
Pořadatel poskytne startovní čísla na panelech 67x17cm, tabulky a reklamy, které si účastníci mohou
vložit do designu svých vozů. V případě potřeby je možné obrátit se na technickou podporu (čl. 6 ZU,
Helpdesk)
Pro umístění čísel a reklamy dodané pořadatelem viz schéma níže. Reklamní panely nejsou
podmínkou k účasti v závodě, avšak jsou povinné přo veřejně prezentované fotografie nebo videoklipy
ze závodu. Balíček startovních čísel a reklam je ke stažení na adrese
https://uloz.to/file/WZLZdTGKLIum/kowax-vor-2020-plates-zip
Startovní číslo s panelem 67 x 17 cm na dveřích:
Panel 67 x 20 cm pod startovním číslem vlevo:
Panel 67 x 20 cm pod startovním číslem vpravo:
Štít rally na přední kapotě:
Zadní dveře nebo zadní blatník nebo zadní sloupek:
Štítek na zadním okně:

KOWAX
UAMK, paketo.cz
VALMEZ, VALSTEEL
paveza rally
ONISYSTEM
KOWAX

8. Seznamovací jízdy
Pořadatel před zahájením hlavního závodu vypíše online turnaj, který bude obsahovat všechny
rychlostní zkoušky hlavního závodu. Všechny rychlostní zkoušky seznamovacích jízd budou záchytné
pro SupeRally a po případném odstoupení se účastník vrátí do turnaje na následující RZ.
Seznamovací jízdy lze absolvovat pouze s vozy tříd RC5, Gr. 2, Gr. 4 a Gr. A dostupnými v době jejich
konání na pluginu RBR Czech. Turnaj bude přístupný od 5.4.2020, 0:01, do 8.4.2020, 23.59. Výsledky
seznamovacích jízd se nezapočítají do hlavního závodu.
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9. Další postupy
9.1 Shakedown
Před startem hlavního závodu pořadatel vypíše oficiální shakedown. Počet průjezdu není omezen,
avšak POZOR! Restart testovací rychlostní zkoušky je možný pouze po přerušení hry v průběhu jízdy,
nejpozději však po průjezdu letmým cílem a ještě před zastavením ve stanovišti STOP. Pokud
účastník přijede až do stanoviště STOP a rychlostní zkouška se ukončí, plugin zaznamená aktuální
dosažený čas, testovací zkouška se tím pro účastníka uzavírá a další start již není možný. Turnaj
bude přístupný 8.4.2020 od 0:01 do 23.59. Výsledky shakedownu se nezapočítají do hlavního závodu.
9.2 Rychlostní zkoušky
Start do RZ
Start bude proveden pomocí elektronických digitálních startovacích hodin spojených s fotobuňkou pro
zjištění předčasných startů. Penalizace za předčasný start činí 10 vteřin.
Zkrácení trati
Účastník může zkracovat trať maximálně na šířku svého vozu. Účastník je povinen na vyžádání
sportovní komise nebo ředitele závodu předložit replay za účelem kontroly zkracování trati. Penalizace
za větší zkrácení činí 10 vteřin. Maximální počet udělitelných penalizací v jedné rychlostní zkoušce je
5, při větším počtu bude účastník ze závodu vyloučen.
9.3 SupeRally a resety turnaje
Účastník, který nedokončí některou ze sekcí závodu, se může do závodu vrátit na startu další sekce.
Penalizace za každou nedokončenou rychlostní zkušku činí 5 minut. Resety turnaje po pádu hry se
neudělují, v takovém případě je posádka považována za odstoupenou.
9.4 Servisní parkoviště
Servisní přestávky v průběhu závodu trvají 30 minut. Penalizace za překročení tohoto limitu z důvodů
opravy vozu činí 10 vteřin za každou započatou minutu navíc.

10. Klasifikace a ceny
Po skončení závodu a vydání předběžné konečné běží lhůta na kontrolu záznamů z rychlostních
zkoušek a řešení případných protestů. Oficiální konečná klasifikace bude zveřejna po vyřízení všech
podnětů, předběžně 19.4.2020 ve 20:00.
Ceny:
Celková
klasifikace:

Jezdci a
spolujezdci
s licencí AS AČR
Jednotlivé třídy:

Ladies‘ Trophy:

Sosnová Trophy:

1. místo: svezení na místě spolujezdce ve speciálu R5 na shakedownu 39. KOWAX
Valašské rally
2. místo: VIP balíček na 39. KOWAX Valaškou rally (obsahuje 2 visačky a samolepku
na auto)
3. místo: balíček HOST na 39. KOWAX Valaškou rally (obsahuje 2 visačky a samolepku
na auto)
1. místo: 50% sleva ze startovného na 39. KOWAX Valašské rally a shakedown zdarma
2. místo: 25% sleva ze startovného na 39. KOWAX Valašské rally a shakedown zdarma
3. místo: 15% sleva ze startovného na 39. KOWAX Valašské rally a shakedown zdarma
1. místo: balíček Host na 39. KOWAX Valaškou rally (obsahuje 2 visačky a samolepku
na auto)
2. místo: volný vstup do muzea TATRA (2 vstupenky)
3. místo: volný vstup do muzea TATRA (2 vstupenky)
1. místo: VIP balíček na 39. KOWAX Valaškou rally (obsahuje 2 visačky a samolepku
na auto)
2. místo: balíček HOST na 39. KOWAX Valaškou rally (obsahuje 2 visačky a samolepku
na auto)
3. místo: volný vstup do muzea TATRA (2 vstupneky)
Nejrychlejší jezdec bez licence AS AČR na RZ Sosnová:
2 vstupenky na Setkání mistrů na autodromu Sosnová

11. Závěrečná kontrola, protesty
11.1 Závěrečná kontrola
První tři nejrychlejší jezdci v celkové klasifikaci a každé vypsané třídě jsou povinni do soboty
18.4.2020, 23:59 dodat pořadateli ke kontrole záznamy z rychlostních zkoušek, které po skončení
závodu určí sportovní komise. Akceptuje se odeslání replaye přes formulář na webu pluginu RBR
Czech nebo video záznam kompletní rychlostní zkoušky pořízeny z nadhledu nad vozidlem.
Penalizace za nedodání ověřovacích záznamů činí 60 minut.
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Mimo této hromadné kontroly komise může jezdce zažádat o kontrolní záznam z libovolné rychlostní
zkoušky dle svého úvážení.
11.2 Protesty
Účastník může dát sportovní komisi podnět k přezkoumání záznamu, pokud se domnívá, že mu plugin
v průběhu rychlostní zkoušky udělil neoprávněnou časovou penalizaci.
Účastník může dát sportovní komisi podnět k přezkoumání záznamu jiného jezdce, pokud se
domnívá, že došlo k porušení pravidel.
Účastník nemůže podat protest proti zajetému času.

Jaromír Tomaštík
ředitel rally
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Příloha I – Harmonogram
RZ 1

Sosnová

7,1 km

Servis (30 minut)
RZ 2
RZ 3

Semetín 2009
Zádveřice

11,7 km
14,9 km

Servis (30 minut)
RZ 4
RZ 5
RZ 6

Halenkovice
Sosnová
Semetín 2009

4,2 km
7,1 km
11,7 km

Servis (30 minut)
RZ 7
RZ 8

Zádveřice
Halenkovice
Rally celkem:

14,9 km
4,2 km
75,8 km
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