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Vykonávacíe nariadenia č.1 bolischvátené SAMŠ 29.1.2018

Zmeny a doplnky Zvláštnych ustanovení XVl. Dobšinskej zimy:

1.3 Gelková dížka Rs a celková dížka trate
celková dížka trate:

2, oRGANEÁcn
2.5 Delegovaní činovníci

hlavný technický komisár:

59#6 km 57,22km

GablEi€+€z€nd€fá]+ Peter Dobšinský

3. PRoGRAM
Otvorenie servisného parkoviska

dátum a čas: 2,2.2018 piatok od 4€;3O hod, 17:00 hod.

Ad m in istratívne preberan ie - výdaj iti nerárov
dátum a čas: 2.2.2018 piatok od 18:00 hod do 20:00 hod.

3.2.2018 sobota od 0&{5 06:00 hod do 09:45 hod
Technické preberanie

miesto: )
Hasičská zbrojnica DHZ Dobšiná ul. SNP (48"749'12,04"N, 20'21'48,7a"E)

dátum a čas: 2.2,2018 piatok od 18:30 hod do 20:00 hod
3.2,2018 sobota od 0639 06:00 hod do 09:50 hod

Giel' ralIy - odovzdávanie cien (prví traja v absolútnej kIasifikácii)
miesto: Námestie baníkov Dobšiná (štartová rampa)
dátum a čas: 3.2.2018 sobota od 15:í0 hod.

Zverej nen ie pred bežnej záverečnej klasifi kácie
dátum: 3,2.2018 sobota, 15:15 hed 15 min po dojazde poslednej posádky do ciel'a pretekov
(predpokladaný čas 16:20 hod)

Zverejnen ie oficiálnej záverečnej kIasifi kác ie
dátum: 3.2.2018 sobota, 15:,t5 hed 30min po zverejnenípredbežnej klasifikácie
(predpokladaný čas 1 6:50hod)

odovzdávanie cien
miesto: sála kultúrneho domu Dobšiná
dátum a čas: 3.2.2018 sobota od 17:00 hod.

4.3 Počet prijatých prihlášok a triedy
4.3.2 Spósobilé vozidlá: podl'a predpisov pre RRP a MRC

4.4 PrihIasovacie vklady/,,balíky"
4.4.í Prihlasovacie vklady do hodnotenia RRP, MRC, Pohár organizátora
Pre jazdcov preradených do Pohára organizátora platí prihlasovací vklad RRP,

evw nin]ral]y.Up.sii
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4.7 Spósobilí súthžiaci fiazdci/spolujazdci)
4.7.2 MRC Podmienky úěasti
Zúěastniť sa podujatia ako jazdec móže osoba vo veku od 1817 rokov (pre registrovaných jazdcov
MRc 2o18 pre podujatie XVl. Dobšinská zima neplatia ustanovenia článku 19 dokumentu 03
Bezpečnostné predpisy pre MRC 2018), ktorá je zároveň držitel'om vodičského oprávnenia.
Spolujazdec m6že musí byť osoba vo veku 18 rokov, ktorá je držitel'om vodičského oprávnenia
minimálne skupiny B.

10 ADM!NlsTRATívNe pneeERANlE
í0.1 Dokumenty, ktoré majú byt'predtožené: - dopíňa sa

- Vodičský preukaz jazdca a spolujazdca

11 TEcHNlcKÉ pReseRnNlE, PLoMBoVANIE A ZNAěENIE
11.í Miesto a časový harmonogram technického preberania
11.,l.2Technicképreberaniesauskutočnívpriestoroch_sen*isnéhe@
radniee na Námestí Baníkev dňa 3,2,2017 v ěase 06;30-09:50. Hasičskejzbrojnice DHZ Dobšiná
ul. SNP (vedl'a servisného parkoviska Park) (48"749'12,04"N, 20"21'48.70"E)3.2.2018 od 06:00
do 09:50 hod. Posádka nemusí byť prítomná na aelministratívnem technickom preberanÍ. Posádky,
ktoré absolvovali administratívne preberanie v piatok 22A1+,2.2.2018, móžu vykonať technické
preberanie, ktoré sa uskutočnív piatok 22.2g1+2.2.2018 od í8:30 do 20:00 hod.

1 1.2 Bezpeénostná výbava jazdcov
Súťažiaci musia na technickom preberaní preukázať prilbu a ostatnú výbavu jazdca a spolujazdca
podla predpisov pre RRP, resp. MRC.

í2 ĎALŠ|E PoSTUPY,
12.1.5 Slávnostný štart
Slávnostný štart je prejazo Čro. Príjazd zo servisu Oo Čr 0 je uvedený v itinerári.

12.2 Organizácia cieťa rally
Po absolvovaní poslednej RS posádka pokračuje podťa itinerára do poslednejčasovej kontroly na
Námestí baníkov, kde bude zriadené |JP, zktorého prvé tri posádky vabsolútnej klasifikácii
absolvujú odovzdanie cien na rampe.

. Predčasný
príchod do CK je povolený.

12.5Servisné parkovisko, promočné a reklamné aktivity
12.5.í Servisné parkovisko bude ofuorené od '17:00 18:38 dňa2,2,2817 dňa2.2.2018.

í2.í0NapodujatíbudÚpouŽitévovŠetkýchrádiobodochžltéčervenévlajky.ffi
Maša (Zreběín) a ekruhevej RS 3;6 Eurebus,
Každá posádka, ktorá míňa vyvesenú ž|tú červenú vlajku musíokamžite znížit' rychlosť, udržiavať
ju až do ciel'a RS a riadiť sa pokynmi trat'ových komisárov alebo vodičov zásahových vozidiel.
Nesplnenie tohto pravidla máza následok trest na základe rozhodnutia riaditeťa súťaže.
Posádke, ktorej bola vyvesená átá červená vlajka, bude pridelený náhradný ěas.

13 ozNAěENte ČtNovNíxov
činovníci súťaže budú označenímenevkami a budú identifikovateťní nasledovne:
- vedúci RS a ich zástupcovia: zelené reflexné bundy s označením Vedúci RS alebo Zástupca
vedúceho RS,
- činovník pre styk s jazdcami: zelená reflexná bunda s nápisom CRO

Marcel kollárik
Riaditel'

Príloha č.1: Časový harmonogram

Príloha 1: ha Rs
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Refuel
Distance to next refuel

Tc

čx
Location ss dist. Liasion dist Total dist Tar8et Time First car

Miesto Rs

1 Žrebčín

RS 1 Vyšná Maša (Žrebčín) 7
2 vlčia dolina

RS 2 VIčia dolina - Podkova 7

3 Eurobus

RS 3 Eurobus 7

g,-@

470

2,24

3,7o

5,04

7,80

3,70

8,u

12,5o

O:07 II:07
0:03 77:70

0:16 17:26

0:03 77:29

0:23 tL:52

0:03 77:55

38 Servis - výstup

3,7

5,u

7,80

2,13

t3:34

0:07 L3:4L

0:03 73:tI4

0:16 14:00

0:03 74:03

0;23 14:26

0:03 74:29

0:09 14:38

O:20 74:8

4 Žrebčín
RS 4 Vyšnd Maša (Žrebčín) 2
5 vlčia dolina

RS 5 Vlčia dolina - Podkova 2
6 Eurobus

RS 5 Eurobus 2
6A Preskupenie-regruping
5B Finish - cieť- Rampa

3,00

470

2,24

3,7

8,y

12,50

4,37

3A Servis - vstup Service in

stance to next refuel
Y

(t8,67)

'3
\j ,'

RS bez RS Celkom

ETAPA 1 - 6Rs

-,.r,rn}

ETAPA 1 Sobota 3.2.2018


