Nebezpečná místa, v nichž nemohou být diváci:

RZ 3/6 dne 30.10.2021

Jabloňová – Vsetín - Vesník
Uzávěra komunikace dne 30.10.2021 od 9:00 do 16:30 hodin.

Komunikace bude po tuto dobu zcela
uzavřena pro veškerý provoz !!!
RZ 3) Start 1. vozidla 10:07, RZ 6) Start 1. vozidla 13:21

1) V označených zakázaných místech a před páskou nebo zábranou
2) V únikových zónách a uvnitř vykřižování páskou
3) V blízkosti trati (před příkopou, před vyvýšením, před srázem
apod.)
4) Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati)
5) Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, svodidlo, vozidlo ap.)
6) V místech proti přijíždějícím vozidlům
7) Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček
8) V místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou
stranách trati
9) Po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi)
10) Sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech

Diváci mohou být pouze:
1) ve vyznačených diváckých místech
2) na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí
3) za pevnou hradbou (zeď, taras, druhá řada stromů apod.)
4) ve značné vzdálenosti od trati
5) Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná!

Více na www.vsetinrally.cz
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