POKYNY V SERVISNÍ ZÓNĚ PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE
XVI. RALLYE ŽELEZNÉ HORY

Servisní zóna:
-je určena pro posádku soutěžního vozidla, její mechaniky dle seznamu přihlášených
a případné diváky. Každá osoba je povinná se na požádání legitimovat.
-umožňuje zaparkování vozidel a provádění údržby před závodem a v jeho průběhu
na soutěžních strojích a to pouze na zpevněných plochách na neprosakující plachtě,
se 100% zachycením ropných látek
Každá posádka má nárok na přibližně stejnou plochu. Zabrání plochy nad rámec se
nepovoluje. Pro parkování vozidel využijte pole před Servisní zónou.
Travnatá plocha smí být využita pro postavení stanu, popř. obytného přívěsu nebo
automobilu a přenocování uvnitř zóny za 300,- Kč.
Všichni účastníci jsou povinni se chovat řádně a ohleduplně k cizímu majetku a k
životnímu prostředí.
Nakládat s odpady tak, aby nedošlo k znečištění žádné plochy areálu a nejbližšího
okolí, obstarat odvoz a likvidaci vyprodukovaných odpadů. Pořadatel přidělí plastový
pytel každé posádce.
Každý účastník servisní zóny je odpovědný sám za sebe a tímto se zříká jakéhokoliv
nároku na případnou škodu na osobním majetku nebo na zdraví s plněním od
Armády České republiky ať už vznikne jakýmkoli zaviněním.
Za jednání členů týmu je odpovědný jezdec, který se zavazuje o těchto podmínkách
informovat všechny členy. Tyto skutečnosti stvrzuje svým podpisem.
Prostory servisní zóny jsou vlastnictví vojenského útvaru a jsou v režimu plného
provozu Armády České republiky!

V servisní zóně je dále zakázáno:
Parkovat více než jedno vozidlo pro seznamovací jízdy, jedno soutěžní a doprovodné
(servisní) vozidlo, vlek pro přepravu. Ostatní za poplatek 500Kč/den, jinak odtažena
na náklady posádky)
Manipulovat s palivy (přelévání do různých nádob, použití jako odmašťovače apod.
Manipulace s ostatními ropnými látkami mimo záchytnou (absorpční) plochu=zákaz
manipulace mimo uzavřené nádoby.
Rozdělávání otevřeného ohně!!
Manipulace s látkami, které by mohly způsobit tepelnou reakci nebo výbuch.
Vstupovat do jiných než vymezených prostor, pokoušet se vniknout do budov nebo
do jiných zařízení objektu (zejména zapečetěných), do cvičných prostor –
horolezecké stěny, manipulovat s vojenským zařízením, jakkoli něco poškozovat
apod.
Vstupovat jiným způsobem, než hlavní branou - zákaz přelézání plotu
Použít jiné místo k osobní potřebě než přistavené mobilní veřejné WC! (a to i pro
snadnější variantu osobní potřeby)
Neplýtvat vodou v přistavených nádržích.

Porušení čehokoliv z výše uvedeného se považuje za porušení pravidel s penalizací či
vyloučením ze soutěže.
Zahraniční posádka prohlašuje, že Pokynům rozumí.
V Chrudimi dne:

Jméno a příjmení:

21. červenec 2017

Podpis (zástupce týmu)

