SERVISNÍ AREÁL
SERVISNÍ AREÁL
INORMACE A POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ
VÝŇATEK ZE STANDARDNÍCH PROPOZIC AS AČR RALLY
57.SERVISNÍ PARKOVIŠTĚ
57.4
RYCHLOST UVNITŘ SERVISNÍCH PARKOVIŠŤ
Rychlost vozidel v servisních parkovištích nesmí překročit 30 km/h nebo i menší rychlost, je-li
předepsána ve zvláštních ustanoveních. Porušení tohoto limitu bude penalizováno ředitelem rally a to 25
Euro/km při M ČR a RSS 250 Kč/km
57.5
EXTERNÍ POMOC
Uvnitř servisního parkoviště je povoleno, aby pořadatelé, činovníci nebo týmoví pracovníci tlačili,
převáželi nebo táhli závodní vůz.
57.6
ROZVRŽENÍ SERVISNÍHO PARKOVIŠTĚ
57.6.1
Pořadatelé musí v servisním parkovišti přidělit každému soutěžnímu týmu vymezenou
servisní parkovací zónu (s definovanou délkou, šířkou a polohou).
Každé týmové vozidlo musí být zaparkováno uvnitř vymezené plochy týmu a musí být označeno
tabulkou Servis nebo Doprovod (Auxiliary).
VÝŇATEK ZE ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ
1.1 Obecně
Hygienická opatření v souvislosti s omezeními MZ:
Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat soubor
hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví, především podle Stanovení
závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo
soutěže vydaných MZ dne 31. března 2021 (zveřejněných na webu www.agrotecrally.cz ).
Na základě tohoto dokumentu a Rozhodnutí KHS JmK budou na webu průběžně zveřejňovány
aktualizované předepsané postupy v dokumentu Závazné hygienicko-protiepidemické zásady pro konání
16. Agrotec Petronas rally Hustopeče.
12.6.1. Servisní parkoviště
Místo:
GPS:
Od:
Do:

areál MOSS logistics s.r.o., Bratislavská 21, Hustopeče
N 48°55.525', E 16°45.329'
17.06.2021
Od:
17.06.2021
19:06.2021
Do:
19:06.2021

Celý prostor servisního parkoviště v prostorách společnosti Moss logIstics a.s. je z rozhodnutí
vlastníka areálu prohlášen za nekuřácký.
Kouření je povoleno výhradně mimo areál.
•

Přehled servisních parkovišť
Název
Shakedown

Doba
dle potřeby

1. etapa
Servis A
2. etapa
Servis B
Servis C
Servis D

30´
45´
30´
10´

Výměna pneu
18.06.2021
ANO
18.06.2021
ANO
19.06.2021
ANO
ANO
ANO

Tankování
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

• Vjezd do servisního areálu
Do servisního areálu je povolen pouze vjezd vozidel s označených „SERVIS“ a „DOPROVOD“.
• Pohyb vozidel v servisním parkovišti
V době mezi vjezdem prvního soutěžního vozidla do servisu a odjezdem posledního vozidla z něj je vjezd
jakýchkoliv servisních vozidel do servisního parkoviště či jejich pohyb v něm striktně zakázán (neplatí
pro transport nepojízdných vozidel). Každé porušení bude pokutováno ředitelem rally ve výši 2000 Kč. Servisní
parkoviště je jednosměrné jak pro vozy rally, tak pro servisní a doprovodná vozidla. Maximální rychlost
v servisním parkovišti je 30 km/h.
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• Parkování přívěsů pro přepravu závodních vozidel
Přívěsy pro přepravu závodních vozidel musí být odstaveny na vyhrazené ploše (Hustopeče, areál AGROTEC
a.s., Brněnská 74 - N 48°56.95855', E 16°43.73417')
• Užití kotev a barev
Je přísně zakázané jakékoliv poškozování povrchu v servisní zóně například kotvami, používáním barev atd. Za
porušení této podmínky bude udělena pokuta ve výši 5 000 Kč.
•

Servisní místo v servisní zóně bude předáno a převzato zpět vedoucím servisu, který zkontroluje
jeho čistotu.
SERVIS - SCHÉMA PROVOZU A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ
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