Prováděcí ustanovení č.1
1) Dispečink - Tel. +420 777 234 231
Toto číslo platí pro celý ČMPR, vždy jen ve dnech určité soutěže. Na toto číslo volají jen
posádky při problémech, nahlášení odstoupení a pod. Nebudou brány různé dotazy od
doprovodů a jiné.
2) Značení pozic na trati ( ČK, start, retardér, stop) – zelená barva
3) Zákaz vjíždění na hlavní startovací dráhu letiště – porušení zákazu = diskvalifikace
4) Zákaz používání otevřeného ohně v servisní zoně - porušení zákazu = diskvalifikace
5/ Platí přísný zákaz vjezdu mimo asfaltovou zpevněnou plochu včetně parkování podvalniků- jedná
se o přilehou zeleň - porušení = diskvalifikace - viz plánek SZ

Servisní zona (SZ) na letišti v Tlustici u Hořovic GPS
- N 49°50.68178', E 13°53.14428’

Otevření SZ bude od čtvrtka 25.4.2019 od 18,00
hod. - dříve nebudou vozidla vpuštěna do servisní
zóny!!!!!!
Soutěžní vozidla po technické přejímce nesmí opustit SZ mimo oficiálních startů do soutěže.
Časový program soutěže.
1) administrativní přejímka - SZ(letiště)

čtvrtek 25.4.2019 od 19:00 do 22:00 hod.
pátek 26.4.2019 od 7:00 do 13:00 hod.

2) technická přejímka – SZ (letiště)

pátek 26.4.2019 od 8:00 do 14:00 hod.
( Poslední vozidlo ve 13:45 hod.! )

3 ) Najíždění RZ (trenink) -

pátek 26.4.2019 od 07.00 - 13.45. hod.

4) Rozprava pro předjezdce (ředitelství)………………… pátek 26.4.2019 od 14:00 hod.
5) Rozprava (velký stan) pro všechny posádky povinně… pátek 26.4.2019 v 14:30 hod
6) start soutěže do 1. etapy
pátek 26.4.2019 v 15:30 hod
(startovní časy vyvěšeny ve velkém stanu a na ředitelství soutěže od 15:00 hod. a na www.askhorovice.cz
7 ) start soutěže do 2. Etapy. Bude po pátku přeskupení. sobota 27.4.2019 v 8:00 hod.
(startovní časy vyvěšeny ve velkém stanu a na ředitelství soutěže od 7:00 hod. a na www.askhorovice.cz
8) ukončení soutěže a vyvěšení výsledků ve velkém stanu sobota 27.4.2019 cca v 18:00 hod.
9) Vyhlášení výsledků

plánováno 27.4.2019 v 18:30 hod.

