Informace pro diváky.
Divácká místa při trati RZ nebudou zřízena. Sledování soutěžních vozidel podél trati RZ je
možné pouze Z BEZPEČNÝCH MÍST a V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI od trati RZ. VSTUP k trati
RZ je pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a za nezletilé osoby má plnou zodpovědnost jejich
zákonný zástupce.
PŘÍSTUP KRAMOLÍN: - přístup do obce Kramolín bude zajištěn nepřetržitě po lesní asfaltové
silnici navazující na silnici č. 187 (u pily) vedoucí ve směru Nepomuk – Neurazy. Tato trasa
bude v den závodu značena. Jedná se o asfaltovou vozovku vedoucí členitým terénem.
Silnice je úzká a při potkávání vozidel buďte velice opatrní. Jsou zde špatné krajnice. V úseku
bude předepsaná rychlost max. 30km/h a tento úsek bude kontrolován Policií ČR. Je to
jediný přístup do obce, bude zde v době závodu značný provoz, tak buďte ohleduplní. Silnice
vede přes chráněné území – respektujte to a dodržujte pořádek!!!!
V obci Kramolín bude zřízeno pro všechny účastníky parkoviště zdarma v areálu
motokrosového závodiště. JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ PARKOVAT NA JINÝCH MÍSTECH v obci!!!
V případě, že bude vozidlo zaparkováno mimo parkoviště, bude za asistence policie ČR
odtaženo a bude majiteli udělena pokuta ve výši 1000,- + náklady na odtah!!!
Je přísný zákaz zajíždět vozidlem do sporní části obce a tam blokovat provoz místních
obyvatel a vozidla pořadatele. Všechny místa RZ jsou velice snadno dostupná pěšky
z parkoviště. Parkoviště je v těsné blízkosti DEPA soutěžních vozidel. Není důvod parkovat
jinde.
OBEC KRAMOLÍN má vyhrazené právo zasáhnout do průběhu akce v případě nedodržení,
dohodnutých podmínek o parkování!!!

Část příjezdové cesty do Kramolína bude v průběhu dne sloužit jako přejezdový úsek pro
soutěžní vozidla. DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI a vždy umožněte průjezd soutěžním
vozidlům.
PŘÍSTUP POLÁNKA: - přístup do obce Polánka je možný přes obec Pohoří ze směru od Lovčic
nebo od Myslíva přes Nehodív a Štipoklasy. Dále je možné do Polánky dojet po lesní cestě od
příjezdu do Kramolína. Viz mapa. Parkování je možné ihned nad obcí. NEPARKUJTE PŘED
VJEZDY obyvatel obce!!! Vozovka musí zůstat průjezdná. V případě zablokování, bude vozidlo
odtaženo.
PŘÍSTUP MYSLÍV: - přístup od Nepomuka přes Neurazy, Lovčice, Štipoklasy, nebo z druhé
strany přes Mileč, Nekvasovy, Milčice.
Parkování je možné v blízkosti RZ u kulturního domu Myslív. Dodržujte průjezdnost vozovky
na přístupu k RZ.
PŘÍSTUP MAŇOVICE: - přístup od Nepomuka přes Mileč směrem na Nekvasovy, odbočit do
slepé ulice na Maňovice. Parkování při okraji vozovky.
PŘÍSTUP KOZLOVICE: - příjezd je možný přímo od Nepomuka, parkování v horní části vesnice.
Zde musí být zajištěn volný průjezd pro případ potřeby záchranné služby na RZ!!! Parkujte
mimo hlavní vozovku na návsi a přilehlých komunikacích.
Další možný přístup přes obec Mileč směr Kozlovice. Parkování při kraji vozovky před obcí.
Velká část rychlostní zkoušky je dosažitelná pěšky v lehkém terénu (po poli nebo louce). Trasa
má mnoho zajímavých míst a proto se očekává větší počet pohybujících se diváků při celé trase
RZ. V obcích na trase by mělo být zajištěno občerstvení, kde si budete moci zakoupit vše
potřebné. Na těchto místech se také zbavujte svých přebytků.

Nezanechávejte za sebou při trase RZ nepořádek!!!
Mezi starty jednotlivých RZ budou jen velice krátké časové prodlevy, z důvodu navýšení
počtu startujících posádek, proto na přesuny nebude mnoho času. Pohybujte se vždy při
trase RZ v dostatečné vzdálenosti a vždy bezpečně ať neohrozíte sebe, svěřené osoby a
startující posádky.

Pohyb po obci a přístup k odbočení v obci KRAMOLÍN bude možný pouze pěšky
z odstavného parkoviště.
K dispozici všem bude zázemí v Hospodě u Kubátů v Kramolíně a samozřejmě přístup do
parkoviště soutěžních vozidel, kde budou k vidění i další speciály, které neuvidíte na trati.
Na obou místech budou k dispozici trička a bude probíhat sbírka na podporu Filípka.

RALLYE JE KRÁSNÁ A ZÁROVEŇ NEBEZPEČNÁ - PROTO BUĎTE MAXIMÁLNĚ OPATRNÍ A
DODRŽUJTE POKYNY POŘADATELŮ

