
 
 

 
 

 
 
REMINDING OF ON-BOARD CAMERA AUTHORISATION PROCESS  
 
In reference to FIA Regional Rallies Sporting Regulations Article 18.1.3. 
• Competitors wishing to use a camera must supply the following information to the Promoter 

(accreditation@fiaerc.com): 
 

o Competitor’s name 
o Car number 
o Competitor’s address  

 
• The Footage as well as OBC agreement is posted in COMPETITORS ONLINE section on the 

website of Barum Czech Rally Zlín www.czechrally.com  
• An Authorisation Agreement must be completed and returned to ERC Promoter by Friday 12th 

August 2022 (accreditation@fiaerc.com) 
• An authorisation sticker which must be affixed to the car in the vicinity of the authorised camera 

prior to Scrutineering must be obtained from: 
o Permanent secretariat, Administrative checks 
o Wednesday, 24 August 2022 
o 08:00 – 21:00 only  

• Authorised representative MUST have a hard copy of the Agreement in order to collect the 
Authorisation sticker  

 
Extra ERC windscreen and door plates stickers, to replace those eventually damaged, should be 
requested to the CRO during the Rally. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jan Regner 

Clerk of the Course 
Ředitel rally 
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PŘIPOMENUTÍ OHLEDNĚ PROCESU AUTORIZACE ONBOARD KAMER 
 
S odkazem na FIA Regionální předpisy, článek 18.1.3. 
Soutěžící, kteří startují v mezinárodním poli a chtějí použít onboard kameru, musí poskytnout 
následující informace promotérovi ERC (accreditation@fiaerc.com):  

• Jméno soutěžícího 
• Startovní číslo vozu 
• Adresu soutěžícího 

 
Smlouva na použití onboard kamery i smlouva na zveřejnění natočeného materiálu jsou zveřejněny v 
sekci COMPETITORS ONLINE na webu Barum Czech Rally Zlín www.czechrally.com 
Autorizační smlouva musí být vyplněna a vrácena ERC promotérovi do pátku 12. srpna 2022 
(accreditation@fiaerc.com). 
Autorizační samolepka, která musí být nalepena na voze v blízkosti schválené kamery před 
technickou přejímkou, je třeba získat na: 

• Permanentní sekretariát, při administrativní přejímce 
• středa 24. srpna 2022 a to pouze v čase od 08:00 do 21:00, 
• zmocněný zástupce MUSÍ mít vytištěnou podepsanou kopii smlouvy, aby mohl vyzvednout 

autorizační nálepku. 
 
Náhradní samolepky ERC na čelní sklo a dveřní panely, které by nahradily ty, které byly případně 
poškozeny, bude možné získat od činovníka pro styk se soutěžícími během rally. 
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