
Communication no. 5 / Oznámení č. 5 1

Addition of Road Book
Road Book page 1 – 46, 32,36 km is mentioned possibility for tyre warning. This valid until 200
meters before next box in Road Book, which means until 33,17 km.

Towing service on SSs of Barum Czech Rally Zlín 2022
Action during the running og SS or between SS passages:
- extrication without hand Free of charge
- extrication with hand Free of charge
- towing to the closest side road Free of charge
- towing to different place 30 CZK / km
Action after running of SS:
- extrication without hand 1000 CZK
- extrication with hand 1500 CZK
- towing to different place 30 CZK / km
(covered also the arrival back to the Rally HQ)
- Extra work (example: placing to the truck)  1000 CZK

Jan Regner
Clerk of the Course

Ředitel rally

Doplnění itineráře
V Itineráři  str.  1  –  46,  32,36 km je  zmíněna možnost  zahřívaní  pneumatik.  Tato možnost  platí  do
200 metrů před dalším políčkem v itineráři, což znamená do 33,17 km.

Odtahová služba na rychlostních zkouškách Barum Czech Rally Zlín 2022
Zásah během RZ, nebo mezi RZ:
- vyproštění bez ruky zdarma
- vyproštění s rukou zdarma
- odvoz na nejbližší výjezd z RZ zdarma
- odvoz na jiné místo 30 Kč / km
Zásah po skončení RZ:
- vyproštění bez ruky 1 000 Kč
- vyproštění s rukou 1 500 Kč
- zavezení na na jiné místo (servis) 30 Kč / km
(hradí se i poté i příjezd zpět na základnu ředitelství)
- extra práce (např. naložení do kamionu) 1 000 Kč
Ceny bez DPH 21%
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