
 

 

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) – páteční RZ bílá barva, sobotní RZ zelená barva 
 
4) Zákaz používání otevřeného ohně v servisní zoně - porušení zákazu = diskvalifikace 
 

Servisní zona (SZ) :Autokemp Veselý Habr -  
 

Mapa stanoviště viz www.askhorovice.cz – servisní zona: 

GPS souřadnice: 49°47'27'' N, 13°39'0'' E. 
 
  Otevření od čtvrtka 16.4.2020 od 12,00 hod. do neděle 19.4.2020 do 9,00 hod.!!!   
Soutěžní vozidla nesmí opustit SZ mimo oficiálních startů do soutěže. 
 
Časový program soutěže. 
 
1)  administrativní přejímka – Autocamp Habr                    čtvrtek 16.4.2020  od 16:00 do 21:00 h 
                                                                                       a v pátek 17.4.2020  od 7:00 do 13:00 hod. 
 
2) technická přejímka –   Autocamp Habr                               pátek 17.4.2020 
  od 8:00 do 14:00 hod. 
                                                                                                 ( Poslední vozidlo ve 13:45 hod.! ) 
 
3 ) Najíždění RZ (trenink)  -  viz čl.21 Propozice                čtvrtek 16.4.2020  od 16:00 do 20:00  
                                                                                         a  pátek 17.4.2020  od 7:00 do 13:45 hod 
 
4) Rozprava pro předjezdce (na ředitelství)……………………   pátek 17.4.2020 od 14:00 hod. 
 
5) Rozprava (restaurace) pro všechny posádky povinně… pátek 17.4.2020 v 14:30 hod 
 
6) start soutěže do 1. etapy                                             pátek 17.4.2020 v 15:30 hod  
(startovní časy vyvěšeny na ředitelství soutěže od 15:00 hod.   a  na  www.askhorovice.cz 
 
7 ) start soutěže do 2. Etapy. Bude po pátku přeskupení. sobota 18.4.2020 v 8:00 hod. 
 (startovní časy na ředitelství soutěže od 7:00 hod.   a  na  www.askhorovice.cz 
 
8/ Penalizace: Retardér -  dotek - 5 sek., rozstřel - 15 sek. 
                        Vytažení -   dotek - 5 sek., projetí/zkrácení tratě/ - 60 sek. !         
                                                
8)  ukončení soutěže – vyvěšení výsledků - sobota 18.4.2020 cca v 18:00 hod. 
 
9) Vyhlášení výsledků                                              plánováno 18.4.2020 v 18:30 hod 
. 
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