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1. Úvod 
Rally se bude konat v rámci počítačové hry Richard Burns Rally a online pluginu RBR Czech 
(rbr.onlineracing.cz). Pojede se podle sportovního řádu BOG SHOCK! Mezinárodního mistrovství 
České republiky v Online Rally (www.onlinerally.cz) upřesněných těmito Zvláštními ustanoveními. 
Úpravy, dodatky a/nebo změny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými bulletiny - prováděcími 
ustanoveními (PU). 
Charakteristika trati 
Počet etap:  1 
Počet sekcí:  3 
Počet RZ:  8 
Celková délka RZ:        74,6 km 
Povrch RZ:  asfalt 

2. Organizace 
2.1 Zápočet rally 
Mezinárodní podnik BIG SHOCK! MMČR OR 2021 (www.onlinerally.cz) 
Peugeot Online Rally Cup 
Dámský pohár 
Production Cup 
2.2 Název pořadatele, adresy a podrobnosti o spojení 
Pořadatel:  Autoklub Vsetín - město v AČR
Adresa:  Smetanova 1334/8
 755 01 Vsetín
Telefon: +420 734 790 091
E-mail:  autoklubvsetin@gmail.cz
Web: www.vsetinrally.cz
2.3 Schvalovací číslo ASN 
2.4 Organizační výbor  
Předseda:  Petr Gryger 
Členové:   Marek Chytka, František Foltýn, Petra Pilná, Jan Bundil, Daniel Vaněk, 

Jakub Vaněk, Libor Hulenka, Ondřej Bartek, Josef Kutěj, Josef Klanica, 
Jiří Venuš, Michal Mikeš, Emilie Grygerová, Tomáš Tkadlec, Tomáš 
Plachý, Břetislav Křenek 

2.4 Činovníci  
Ředitel:   Petr Gryger 
Sportovní komisaři: Jakub Hofbauer, Petr Linhart, Viktor Hausknotz 
Zpracování výsledků: Václav Korál (RBR Czech) 
2.5 Oficiální informace 
www.vsetinrally.cz   oficiální web rally 
www.onlinerally.cz   oficiální web BIG SHOCK! MMČR OR 
rbr.onlineracing.cz   web pluginu RBR Czech 
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3. Program 

 Místo Datum Čas 
Vydání Zvláštních ustanovení www.onlinerally.cz 

www.rally-morava.cz  20. 10. 2021 8:00 hod 

Zahájení příjmu přihlášek rbr.onlineracing.cz 20. 10. 2021 8:00 hod 
Uzávěrka přihlášek rbr.onlineracing.cz 29. 10. 2021 23:59 hod 
Publikování seznamu přihlášených včetně 
startovních čísel 

www.onlinerally.cz 
www.rally-morava.cz  30. 10. 2021 12:00 hod 

Seznamovací jízdy rbr.onlineracing.cz 30. 10. – 1. 11. 
2021 

0:00 hod 
23.59 hod 

Shakedown rbr.onlineracing.cz 1. 11. 2021 0:00 hod 
23.59 hod 

Start rally rbr.onlineracing.cz   2. 11. 2021 0:01 hod 
Cíl rally rbr.onlineracing.cz 7. 11. 2021 23:59 hod 
Vydání předběžné konečné klasifikace rbr.onlineracing.cz  8. 11. 2021 0:30 hod 

Vydání oficiální konečné klasifikace 
www.onlinerally.cz 
rbr.onlineracing.cz 
www.rally-morava.cz  

14. 11. 2021 20:00 hod 

4. Přihlášky 
4.1 Uzávěrka přihlášek 
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 29. 10. 2021 ve 23.59. Registrace po tomto datu nebudou 
přijímány. 
4.2 Licence 
Závod je otevřen pro jezdce s licencí MMČR OR vydanou AS AČR a platnou pro rok 2021 (registrace 
na is.autoklub.cz, detailní postup získání licence je popsán na www.onlinerally.cz). 
4.3 Postup při přihlášení 
Do závodu se lze přihlásit prostřednictvím online pluginu RBR Czech. Účastník se přihlásí do závodu 
na stránce turnaje, kde si vybere svůj závodní vůz a tlačítkem „Registrovat“ potvrdí svou přihlášku. 
Stránka závodu:  
http://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=e3267baf1f885ba062dce50b08cdd3a1  
4.4 Přihlašovací vklady 
Účast v závodě je bezplatná. 

5. Povolené vozy 
V závodě smějí startovat všechny vozy níže vypsaných tříd, které budou v době závodu dostupné na 
pluginu RBR Czech s fyzikálním módem NGP6 (kompletní seznam dostupných vozidel je na adrese 
rbr.onlineracing.cz/index.php?act=download&cat=1318). 
Vypsané třídy: 

Třída Skupiny 
RC2 Vozy Rally2, R5, S2000, produkční vozy N4 a R4 nad 2000 ccm 
RGT Vozy RGT 
RC3 Vozy R3 a S1600 
RC4 Vozy Rally4, R2 
RC5 Vozy R1 

6. Technické zajištění 
K účasti v závodě účastník potřebuje hru Richard Burns Rally s nainstalovaným online pluginem 
RBRTM v0.88, rychlostními zkouškami, fyzikálním módem NGP6 a povolenými vozy. Vše (kromě 
samotné hry) je ke stažení na webu RBR Czech v sekci download 
(rbr.onlineracing.cz/index.php?act=download). Obecný návod na instalaci jednotlivých součástí hry je 
na adrese rbr.onlineracing.cz/index.php?act=al&p=howtostart. Povinné jsou rovněž modifikované 
textury, jejich instalační balíček je ke stažení na adrese www.onlinerally.cz a v popisu turnaje na 
pluginu RBR Czech. 
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7. Startovní čísla a reklama 
Pořadatel poskytne startovní čísla na panelech 67x37cm, tabulky a reklamy, které si účastníci mohou 
vložit do designu svých vozů. V případě potřeby je možné obrátit se na technickou podporu (čl. 6 ZU, 
Helpdesk). 
 
Pro umístění čísel a reklamy dodané pořadatelem viz schéma níže. Reklamní panely nejsou 
podmínkou k účasti v závodě, avšak jsou povinné pro veřejně prezentované fotografie nebo videoklipy 
ze závodu. Balíček startovních čísel a reklam je ke stažení na adrese www.onlinerally.cz. 
 
Startovní číslo s panelem 67 x 17 cm na dveřích:  logo rally 
Panel 67 x 20 cm pod startovním číslem vlevo:    Rentor Racing 
Panel 67 x 20 cm pod startovním číslem vpravo:   Partr 
Zadní dveře nebo zadní blatník nebo zadní sloupek:   BIG SHOCK! 
Štít na přední kapotě:     logo rally 

 
8. Seznamovací jízdy 
Pořadatel před zahájením hlavního závodu vypíše online turnaj, který bude obsahovat všechny 
rychlostní zkoušky hlavního závodu. Všechny rychlostní zkoušky seznamovacích jízd budou záchytné 
pro SupeRally a po případném odstoupení se účastník vrátí do turnaje na následující RZ. 
Seznamovací jízdy lze absolvovat pouze s vozy tříd RC5 dostupnými v době jejich konání na pluginu 
RBR Czech. Turnaj bude přístupný od 25. 11. 2021, 0:01, do 27. 11. 2021, 23:59. Výsledky 
seznamovacích jízd se nezapočítají do hlavního závodu. Stránka seznamovacích jízdy: 
http://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=1930dbd6dc8b06cb03dafecfc545e96a  

9. Další postupy 
9.1 Shakedown 
Před startem hlavního závodu pořadatel vypíše oficiální shakedown. Počet průjezdu není omezen, 
avšak POZOR! Restart testovací rychlostní zkoušky je možný pouze po odstoupení v 
průběhu rychlostní zkoušky, nejpozději však po průjezdu letmým cílem a ještě před zastavením ve 
stanovišti STOP. Pokud účastník přijede až do stanoviště STOP a rychlostní zkouška se ukončí, 
plugin zaznamená aktuální dosažený čas, testovací zkouška se tím pro účastníka uzavírá a další start 
již není možný. Rovněž opětovné nastoupení do shakedownu po celkovém opuštění ve hře není 
možné. Shakedown bude přístupný 27. 11. 2021 od 0:01 do 23:59. Výsledky shakedownu se 
nezapočítají do hlavního závodu. Stránka shakedownu: 
http://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=26dbd4f7036d9d610f51d67e889d6f1a  
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9.2 Rychlostní zkoušky 
Start do RZ 
Start bude proveden pomocí elektronických digitálních startovacích hodin spojených s fotobuňkou pro 
zjištění předčasných startů. Penalizace za předčasný start činí 10 sekund. 
Zkrácení trati 
Účastník může zkracovat trať maximálně na šířku svého vozu. Účastník je povinen na vyžádání 
sportovní komise nebo ředitele závodu předložit replay za účelem kontroly zkracování trati. Penalizace 
za větší zkrácení činí 10 sekund. Maximální počet udělitelných penalizací v jedné rychlostní zkoušce 
je 5, při větším počtu bude účastník ze závodu vyloučen. 
 

 
Retardéry 
Na rychlostních zkouškách budou z bezpečnostních důvodů zřízeny retardéry. Účastník je povinen na 
vyžádání sportovních komisařů nebo ředitele závodu předložit replay za účelem kontroly průjezdu 
retardérem. Penalizace za nesprávné projetí retardérem (posunutí jedné nebo více částí retardéru 
mimo základnu, vynechání jedné nebo více částí retardéru) činí 30 sekund. 
Limit pro dokončení rally 
Jezdci musí dokončit kompletní závod do 7. 10. 2021, 23:59. Jezdci, kteří závod nedokončí včas a po 
této lhůtě budou stále na trati, budou ze závodu vyloučeni. 
9.3 SupeRally a resety turnaje 
Účastník, který nedokončí všechny rychlostní zkoušky a předčasně odstoupí, nebude v rally 
klasifikován. Turnaj nelze přerušit a opětovně do něj nastoupit. Resety turnaje po pádu hry se 
neudělují, i v takovém případě je posádka považována za odstoupenou. 

9.4 Servisní parkoviště 
Servisní přestávky v průběhu závodu trvají 30 minut. Penalizace za překročení tohoto limitu z důvodů 
opravy vozu činí 10 sekund za každou započatou minutu navíc. 
9.5 Oficiální čas rally 
Všechny uvedené časy platí pro středoevropské časové pásmo (CET=UTC+1). 
 

10. Klasifikace a ceny 
Po skončení závodu a vydání předběžné konečné klasifikace běží lhůta na kontrolu záznamů 
z rychlostních zkoušek a řešení případných protestů. Oficiální konečná klasifikace bude zveřejna po 
vyřízení všech podnětů, předběžně 14. 11. 2021 ve 20:00. 
Ceny: 
Absolutní pořadí 
1. místo:  
2. místo:  
3. místo:  
 
Vypsané třídy dle čl. 5 
1. místo: 
2. místo:  
3. místo:  
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11. Závěrečná kontrola, protesty 
11.1 Závěrečná kontrola 
První tři nejrychlejší jezdci v celkové klasifikaci a každé vypsané třídě jsou povinni do 10. 11. 2021, 
23:59 dodat pořadateli ke kontrole funkční záznamy z rychlostních zkoušek, které po skončení závodu 
určí sportovní komisaři. Akceptuje se odeslání replaye přes formulář na webu pluginu RBR Czech 
nebo video záznam kompletní rychlostní zkoušky pořízený z nadhledu nad vozidlem odeslaný na e-
mail esport@autoklub.cz. Penalizace za pozdní dodání nebo nedodání ověřovacích záznamů nebo 
dodání nefunkčních ověřovacích záznamů činí 60 minut. 
Mimo této hromadné kontroly komise může jezdce zažádat o kontrolní záznam z libovolné rychlostní 
zkoušky dle svého uvážení. 
11.2 Protesty 

 Účastník může dát SSK podnět k přezkoumání záznamu, pokud se domnívá, že mu plugin 
v průběhu rychlostní zkoušky udělil neoprávněnou časovou penalizaci. 

 Účastník může dát SSK protest k přezkoumání záznamu jiného jezdce, pokud se domnívá, že 
došlo k porušení pravidel nebo proti vydaným předběžným výsledkům rally. Kauce pro podání 
protestu je 1000 Kč. 

 Účastník nemůže podat protest proti zajetému času. 
 Tyto podněty a protesty musí být podány do 10. 11. 2021, 23:59. 
 
 
 
 
 
 

Petr Gryger 
ředitel rally 
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Příloha I – Harmonogram 
 

 


