Prováděcí ustanoveí č.1
Rallysprint Albrechtice nad Vltavou
Seznamovací jízdy
Seznámení s tratí je možné před startem závodu dne 16.06.2018 v čase od 7:00 – 8:30 hod.
Jízda v protisměru je povolena. Maximální propustnost závodu byla stanovena na 30posádek, tudíž
bude každá posádka mít dostatek prostoru jak v servisní zoně, tak i při seznamovacích jízdách. I
přesto budeme seznamovací jízdy pořadatelsky organizovat, aby jste se v úzkých pasážích RZ
nemuseli jeden druhému vyhýbat, proto prosíme dbejte pokynů pořadatelů.
Seznamovací jízdy budou probíhat ve stanoveném čase v obou směrech.
!!!! Retardéry budou označeny ve směru RZ cedulí a vyznačeny na asfaltu. Dva retardery budou již
na trati postavené, v době seznamovacích jízd.
Pro RZ 1,3,5 budou použity tři retardéry a jeden „vytahovák“ viz mapka. „vytahovák“ a dva
retardery budou při seznamovacích jízdách postaveny reálně, jelikož slouží pro obě RZ (i v
protisměru). Retardér pro RZ 1,3,5, který nebude reálně postaven, bude při seznamovacích jízdách
vyznačen ZELENOU barvou o označen cedulí RET ve směru RZ.
Pro RZ 2,4,6 budou retardéry vyznačeny na komunikaci reflexní RŮŽOVOU (oranžovou) barvou a
označeny cedulí RET ve směru RZ. V této RZ budou také použity tři retardéry a jeden „vytahovák“.
Dva retardéry a „vytahovák“ zůstavají pro oba směry stejné, nebudeme měnit v žádném směru.
Průběh závodu:
Start RZ – posádky startují podle startovních čísel, po minutě za sebou.
Posádka, která dojede do cíle se dle pokynů pořadatele otočí a zařadí do řady vozidel. Po dojetí
posledního vozidla ze startovního pole otočíme RZ do protisměru, odebereme a přidáme potřebné
retardéry pro RZ 2,4,6, otočíme start s cílem a ihned budeme startovat. Za cílem RZ 1, v místě, kde
budou posádky čekat na start RZ 2 je málo prostoru, proto prosíme o rozumné parkování vozidel a
uposlechnutí pořadatele. Do toho místa není umožněn příjezd jíných vozidel, než přes RZ. Bude zde
ale zajištěno chlazené pití a malé občerstvení. Z ohledem na počet strartujících bude však čekací
doba velmi krátká.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat, nebo se ptejte při admin. přejímce
Těšíme se na viděnou

Mráz Petr
ředitel soutěže

