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Vážení občané,
ve dnech 17. – 18. 6. 2022 se ve vaší obci uskuteční 16. ročník AGROTEC PETRONAS rally 2022. V přiložením letáku naleznete informace
k bezpečnosti během závodu, časy uzávěr komunikací ve vaší obci a kontakt na bezpečnostní dispečink rally.
Prosíme vás, dbejte v průběhu závodu pokynů pořadatelů. V případě nejasností prosíme kontaktujte bezpečnostní dispečink rally.
Děkujeme vám za pochopení a předem se omlouváme za omezení provozu ve vaší obci.
Ředitelství AGROTEC PETRONAS rally 2022.

UZAVŘENÍ TRATĚ

Trať je plně uzavřena průjezdem uzavíracího vozidla s číslem 06A s nápisem UZAVŘENÍ TRATI.
Po průjezdu vozidla 06A nesmí na trať vjet žádné vozidlo, hrozí střet s pořadatelskými nebo závodními vozidly.
Mezi prvním a druhým průjezdem se trať neotevírá, je tedy stále uzavřena pro běžný silniční provoz.

PRŮBĚH RZ

Uzavřenou trať RZ projíždějí bezpečnostní, organizační a kontrolní vozidla označené čísly od 01 do 06. Prosíme dbejte jejich pokynů. Po jejich
průjezdu je vstup na trať zakázán.
Následně projíždějí vozidla předjezdců
000 – 15 minut před prvním soutěžním vozem
00
– 12 minut před prvním soutěžním vozem
0
– 10 minut před prvním soutěžním vozem
Pozor vzhledem k tomu, že předjezdecká vozidla jedou pomaleji než
soutěžní, časový interval mezi jejich průjezdem a prvním soutěžním vozidlem se ke konci rychlostní zkoušky zkracuje.
Čas průjezdu prvního soutěžního vozidla je pevně stanoven a vztahuje se k výjezdu ze startu rychlostní zkoušky.
Soutěžní vozidla startují v minutových intervalech, od jejich počtu se
odvíjí doba trvání RZ.
Z důvodů odpadnutí některých posádek, provádění opravy na trati RZ, případně přerušení průběhu některé RZ není tento minutový interval pravidlem, může se protáhnout třeba i na dvacet minut.
Průjezd posledního soutěžního auta je dán vývojem na trati (například pozastavení
průběhu RZ z důvodu případné nehody nebo zablokování tratě).

OTEVŘENÍ TRATĚ

Je provedeno až po druhém průjezdu soutěžních vozidel, cca 15 minut
po průjezdu posledního, vozidlem s číslem O6D s nápisem OTEVŘENÍ TRATI.
Trať je volná až po průjezdu tohoto vozidla.
Uvedený čas ukončení uzavírky je horní hranice. Je možno předpokládat určité zkrácení uzavírek z důvodu odpadnutí některých soutěžních vozidel.

PÁTEK 17. 6. 2022
RZ 1,4 VLČÍ DOLINA

OBEC KURDĚJOV

Uzavírka 17:02 hod. až cca 00:14 hod.
Čas startu prvního vozidla 18:32 hod. a 21:39 hod.
Po dobu uzavírky:
- příjezd a odjezd možný ve směru od Hustopeče ze
silnice 425,od kruhového objezdu u fy MOSS, dále
směr Horní Bojanovice a potom vlevo do Kurdějova
směrem ke hřišti
- uzavřen úsek od Divák do Kurdějova
- v obci na komunikaci za potokem částečný pohyb bez omezení
- případný dotaz na situaci v době aktuálního průběhu RZ dne 17. 6. 2022
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