STANOVENÍ POSTUPU V SOUVISLOSTI S AGENDOU COVID - PRO POSÁDKY A TÝMY
PŘI PŘÍJEZDU DO MÍSTA KONÁNÍ AGROTEC PETRONAS RALLY 2021
Pro posádky a členy týmů bude zřízeno jedno REGISTARČNÍ COVID CENTRUM v prostorách
areálu AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče.
Všechny posádky a všichni členové týmů mají povinnost se před vstupem do prostor konání
rally v tomto centru zaregistrovat.
REGISTARČNÍ COVID CENTRUM – PROVOZ PRO POSÁDKY A TÝMY
od
do
Středa 16.06.2021
16:00 hod.
21:00 hod.
Čtvrtek 17.06.2021
06:30 hod.
10:00 hod.
16:00 hod.
21:30 hod.
Pátek 18.06.2021
05:30 hod.
16:00 hod.
POSÁDKY - POSTUP PŘI PŘÍJEZDU A PREZENCI
Výdej itineráře a dokumentace
16.06.2021
+ výdej GPS jednotek pro seznamovací jízdy area/areál AGROTEC a.s.,
Distribution of the road book and documents Brněnská 74, Hustopeče
17.06.2021
+ distribution recce monitoring unit

17:00 – 21:00
07:00 – 10:00

Po příjezdu odstavíte vozidlo na parkovišti v arálu Agrotec a.s.1.
Přejdete do REGISTRAČNÍHO COVID CENTRA 2 kde provedete úkony související
s agendou covid19, obdržíte pásky na ruce a převezmete technickou kartu.
Budete pokračovat do „čisté“ zóny 3, kde si připravíte podklady pro provedení prezence
(případně i administrativní přejímky).
Na vyzvání pak budete pokračovat do prostor pro prezenci 4.

Pro administrativní přejímku si ke kontrole připravte vypsanou a podepsanou technickou kartu,
oba řidičské průkazy a „zelenou“ kartu soutěžního vozidla.
OSTATNÍ ČLENOVÉ TÝMU - POSTUP PŘI PŘÍJEZDU A PREZENCI
Po příjezdu do Hustopečí, odstavíte vozidlo v prostorách za čerpací stanicí Agrotec a dostavíte
se do REGISTRAČNÍHO COVID CENTRA
covid19, obdržíte pásky na ruce.

2,

kde provedete úkony související s agendou

Následně odjedete do prostor sevisního areálu.
Nájezd servisních vozidel do prostor servisného areálu bude umožněn
od
do
Čtvrtek 17.06.2021
17:00 hod.
22:00 hod.
Pátek 18.06.2021
06:00 hod.

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ PŘEJÍMKY
Doplnění údajů o spolujezdcích
Closing date for co-drivers details
Administrativní přejímka
Administrative checks
Instalace GPS jednotek pro rally
Installation of GPS units for rallies
Technická přejímka, kontrola
a značení mechanických částí
Scrutineering, sealing & marking of
components

do 06:30
06:30 – 10:00
areál AGROTEC a.s.,
Brněnská 74, Hustopeče

18.06.2021

06:30 – 12:30

07:00 – 12:30

Všechny osoby, které se dostaví k administrativní a technické přejímce, musí mít
absolvovanou vstupní proceduru „covid19“ a mít na ruce příslušné označení - pásku.
Posádky, které budu provádět administratiní přejímku, odstaví soutěžní vozidlo na parkovišti

1

a následně provedou administrativní přejímku v prostorách 4 .

Po ukončení administrativní přejímky si převezmou soutěžní vozidlo na parkovišti a vjednou
do prostor

3 , kde budou provedeny úkony předcházející vlastní technické přejímce.

Posádky, které přijedou s již provedenou administartivní přejímkou, vjedou soutěžním vozidle
přímo do prostor 3 , kde budou provedeny úkony předcházející vlastní technické přejímce.
Ve stanoveném čase soutěžní vozidla vjedou přes ČK do prostor technické přejímky 5 .

