
 

RALLY GUIDE 1 
 

1. Classic Rally Šumava 2022 
4. – 5. 11. 2022 

 
 
 
 

 
 
 

PHOENIX CONTACT Česká trophy v ecoRally 
PHOENIX CONTACT pohár ve spotřebě v ecoRally 

Česká trophy značek v ecoRally 
Česká trophy v rally pravidelnosti HA 
Česká trophy v rally pravidelnosti 

Pohár Pošumavského auto moto klubu v rally pravidelnosti 
 

ÚVOD 
Obecně 
Celková délka rally 200 km, délka RZ 150 km, 2 sekce, 100% asfalt různé kvality. 

ORGANIZACE 
Zápočet rally  
PHOENIX CONTACT Česká trophy v ecoRally 
PHOENIX CONTACT pohár ve spotřebě v ecoRally 
Česká trophy značek v ecoRally 
Česká trophy v rally pravidelnosti HA 
Česká trophy v rally pravidelnosti 
Pohár Pošumavského auto moto klubu v rally pravidelnosti – pro tyto posádky bude stanovena 
nižší obtížnost na zkouškách pravidelnosti   

Pořadatel: 
Pošumavský auto moto klub v AČR 
Dobrovského 154, 339 01 Klatovy II 
IČ: 00479942 
tel.: (+420) 720 037 750 
e-mail: stipek@pamk.cz 
web: www.pamk.cz 
 

Umístění ředitelství rally 
Místo: 
GPS: 

Rozvojová zóna Janovice nad Úhlavou 
49.3331458N, 13.2095186E 

Datum: 
Datum: 

04.11.2022 
05.11.2022 
 

 Čas: 
        Čas: 

16:00 - 22:00 
07.00 - 20.00 
 

http://www.pamk.cz/


PROGRAM 
Program v chronologickém pořadí a podle umístění 

 

PŘIHLÁŠKY A VKLADY 
Postup při přihlášení 
Posádky se mohou přihlásit pouze prostřednictvím vyplněného formuláře (přihlášky), který bude ke 
stažení na www.pamk.cz. 
Vklad zahrnuje: 
- itinerář a ostatní dokumenty pro posádku 
- označení pro 1 soutěžní vozidlo 
- označení pro 2 členy posádky 
- voucher - sobotní oběd / 2 ks 
-  voucher – občerstvení po dojezdu / 2 ks 
Přihlašovací vklad pro posádku  
Česká Trophy      4 900 Kč 
Pohár PAMK                900 Kč 
Počet přihlášek a vozidla 
Maximální počet přijatých přihlášek je 50. 
 
POVOLENÁ VOZIDLA 
Ecorally 
Sportovních podniků   se   mohou   zúčastnit   všechny   sériové   automobily s alternativním pohonem 
odpovídající podmínkám zákona č. 56/2001 Sb. Jejich způsobilost účasti na podniku bude posouzena 
na technické přejímce před startem. Vozidlo musí být bez jakýchkoliv dalších úprav a musí plně 
odpovídat homologaci výrobce. Jedná se o následující automobily: 
ECO1 elektro – pohon výhradně elektrickou energií uloženou v bateriích 
ECO2 elektro-vodík – kombinace pohonu elektrickou energií uloženou v 

 Místo: Datum: Čas: 
Vydání zvláštních ustanovení www.pamk.cz 12.10.2022 10:00 
Zahájení příjmu přihlášek www.pamk.cz 13.10.2022 10:00 
Uzávěrka přihlášek  30.10.2022 20:00 
Zveřejnění kalibračního úseku www.pamk.cz 03.11.2022 10:00 
Publikování seznamu přihlášených www.pamk.cz 03.11.2022 10.00 
Publikování průměrných rychlostí pro RS www.pamk.cz 03.11.2022 10:00 

Otevření servisního parkoviště Rozvojová zóna           
Janovice nad Úhlavou, 

  04.11.2022 16:00 

Administrativní přejímka Rozvojová zóna, Janovice nad 
Úhlavou, Rally Bar 

04.11.2022 
05.11.2022 

18:00 – 20:00 
07:15 – 08:30   

Technická přejímka - pochůzkou Rozvojová zóna           
Janovice nad Úhlavou, 

  05.11.2022 07:30 – 09:00   

Rozprava Rozvojová zóna, Janovice nad 
Úhlavou, Rally Bar 

 05.11.2022 09:00   

Vydání Seznamu převzatých posádek www.pamk.cz  05.11.2022 09:00   
Vydání Startovní listiny a časů www.pamk.cz  05.11.2022 09:00   

Start  – 1. sekce Rozvojová zóna           
Janovice nad Úhlavou, 

 05.11.2022 09:30   

Start  – 2. sekce Rozvojová zóna           
Janovice nad Úhlavou, 

 05.11.2022 13:30   

Cíl   Rozvojová zóna           
Janovice nad Úhlavou, 

 05.11.2022 16:00   

Vyvěšení předběžných výsledků Rozvojová zóna, Janovice nad 
Úhlavou, Rally Bar 

 05.11.2022 18:00   

Předání cen Rozvojová zóna, Janovice nad 
Úhlavou, Rally Bar 

 05.11.2022 18:30   



bateriích a energií vyrobenou z vodíkových palivových článků 
ECO3 vodík – pohon elektrickou energií vyrobenou výhradně z vodíkových 
palivových článků 
ECO4 ostatní vozidla s nulovými emisemi 
ECO5 mild-hybrid, hybrid, plug-in hybrid 
ECO6 CNG, LPG, ethanol (E85) 
 

Rally pravidelnosti 
Historická vozidla 
Sportovních podniků se mohou zúčastnit všechny historické automobily roku výroby 1931 až 1996 
včetně. Vozidla musí mít povolení k provozu na veřejných komunikacích a musí odpovídat zákonu č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o vozidla v tomto 
provedení: 
a/ sériová vozidla s běžnou registrační značkou 
b/ vozidla s testací FIVA a registrační značkou „V“ (http://www.autoklub.cz/text/79- 
testovanihistorickychvozidel.html) 
c/ vozidla se sportovní testací a registrační značkou „R“ v provedení pro Rally legend či pro rally HA 
(https://www.autoklub.cz/motorsport/automobily/technictikomisari/metodika/). 
d/ vozidla s průkazem FIA HRCP (FIA Historic Regularity Car Pass) 
Při technické přejímce musí být předložen k vozidlu některý z platných (po testaci) technických dokladů 
FIA nebo FIVA (u R a V). Pokud tento doklad nemá, musí předložit pořadateli Technický průkaz vozidla 
(velký TP) s platnou prohlídkou z STK. Vozidla vybavená ochrannou konstrukcí musí mít sportovní 
testaci (registrační značku „R“). 
Soudobá vozidla 
Sportovních podniků se mohou zúčastnit všechny automobily od roku výroby 1997 včetně, která 
nesplňují podmínky pro účast v České trophy v ecoRally. Vozidla musí mít povolení k provozu na 
veřejných komunikacích a musí odpovídat zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
NABÍJENÍ 
Organizační výbor poskytne účastníkům pro dobíjení elektrickou energií. 
Nabíjení poskytované pořadatelem je zajištěno od soboty 5.11.2022 07:00 do startu závodu a mezi 1. 
a 2. sekcí. 
Nabíjení v pátek 4.11 a v sobotu 5.11. po 17.hod. bude umožněno podle aktuální situace v lokální 
distribuční síti. Upřesnění bude zveřejněno v Prováděcích ustanoveních na www.pamk.cz 
 
 
 

Mgr. Jiří Nejdl 
Ředitel  
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