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Zvláštní ustanovení FIA RALLY STAR

ÚVOD
Sportovní Řády FIA RALLY STAR byly vytvořeny Mezinárodní Automobilovou Federací (FIA). Výběr
talentů pro kontinentální finále bude dle FIA sportovních řádů a těchto Zvláštních Ustanovení, které
zveřejňuje Autoklub České republiky a jsou závazné pro národní finále.
Modifikace, doplnění a/nebo změny těchto Zvláštních ustanovení budou oznámeny prostřednictvím
očíslovaných a datovaných Prováděcích ustanovení (Bulletinů) vydaných pořadatelem nebo
sportovními komisaři.
FIA Visa: OTH-01-CZ-211008

ORGANIZACE
Pořadatel:
Adresa pořadatele:

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1
web: www.autoklub.cz/fiarallystar

Kontaktní osoba:

Martin Zubíček
email: zubicek@autoklub.cz, mobil: +420 725 929 088

Činovníci:
Hlavní sportovní komisař:

Luděk Kopecký

Ředitel:

Jan Regner

PROGRAM A MÍSTO KONÁNÍ
Název

Datum

FIA Rally Star CZ - REAL CHALLENGE

28. listopadu 2021

(Národní výběr)
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Místo

Vysoké Mýto

Zvláštní ustanovení FIA RALLY STAR

PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOBILOST KANDIDÁTŮ
Registrace
- Uchazeči se mohou registrovat do prostřednictvím formuláře na fiarallystar.com. Více informací na
Autoklubu České republiky: Kontakt: Martin Zubíček, zubicek@autoklub.cz, mobil: +420 725 929 088
- V případě, že není organizátorem registrace uzavřena, mohou se uchazeči přihlásit na místě.
Přihlásit se bude možné i v den závodu, ale po předchozí telefonické domluvě.
Věková kritéria
- K 1. Lednu 2022, musí být účastnící se kandidát ve věku minimálně 17 let a maximálně 26 let.
Nezletilí budou přijati, pokud budou mít podepsané souhlasné stanovisko s účastí v programu od
svého zákonného zástupce.
Řidičský průkaz
- Při výběrech v České republice bude platný řidičský průkaz skupiny B vyžadován. V případě
účastníka mladšího 18 let bude vyřízena jednorázová licence v místě daného výběru.
- Kandidát, který bude vybrán během Kontinentálního finále, bude muset být držitelem řidičského
průkazu nejpozději k 1. únoru v roce Zkušební sezóny. Nepodaří-li se mu jej získat v termínu, nemůže
pokračovat v tomto programu a bude za něj povolán náhradní jezdec.
Národnost
- Každý kandidát musí být státním příslušníkem některé ze zemí zastoupené ve FIA prostřednictvím
ASN. Autoklub České republiky umožňuje zúčastnit se výběrů jen občanům České republiky.
Zkušenosti
- FIA Rally Star se mohou zúčastnit jak kandidáti s licencí jezdce tak i ti, kteří nejsou jejími držiteli.
- Jezdci nejsou způsobilí k účasti na Kontinentálním finále, jestliže:
- zúčastnili se jakékoliv rally zařazené do WRC
- skončili v TOP20 celkové klasifikace jakékoliv soutěže regionálního mistrovství či trofeje (FIA
ERC, FIA ERT a podobně)
- byli nebo jsou oficiálně podporování výrobcem nebo dovozcem
- skončili v TOP10 v hodnocení celkového pořadí Mistrovství České republiky v rally.
- skončili v TOP5 v hodnocení celkového pořadí Rallysprint série včetně jezdců s vozy Poháru 2+
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FIA RALLY STAR ČR – REAL CHALLENGE (NÁRODNÍ VÝBĚR)
Národní výběr se bude skládat z následujících částí, které povedou k výběru finalistů pro
kontinentální finále.
- Slalomová jízda
- Karting
- Osobní pohovory
Distribuce Zvláštních ustanovení

Říjen, listopad 2021

Uzávěrka online přihlášek

Národní finále, 26.11.2021 v 16:00

Program Národního Finále

28.11. 2021

Prezentace

09:00 – 9:30

Rozprava s účastníky

09:30

Slalomové jízdy, Karting, osobní pohovory

10:00 – 17:00

Vyhlášení výsledků

18:00

Předpokládaný konec

18:30

Vklad a pojištění
500 Kč pro členy AČR
Ostatní 1000 Kč

Vklad (včetně pojištění a občerstvení)

Autoklub ČR uzavřel se společností Alianz pojišťovna, a. s., prostřednictvím společnosti PLATINUM
Consulting s.r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 400046134, o pojištění odpovědnosti pořadatele za
škodu způsobenou jinému v souvislosti se sportovními akcemi pořádanými subjekty registrovanými
nebo evidovanými v AČR.
Součástí rámcové pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti účastníků akce, které se sjednává pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému, a to účastníkem akce nebo provozem jeho
vozidla při sportovní akci zapsané do kalendáře AS AČR.
Vklad a pojištění (pojištění vozidla pro závod na uzavřené trati) bude uhrazen při prezentaci.
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Slalom
- Budou použita pouze zcela identická seriová vozidla, která zapůjčí Autoklub České republiky pro
účastníky
- Při řízení vozidla musí mít uchazeč nasazenou helmu pro automobilový sport, musí užít
bezpečnostních pásů a musí být obut do uzavřené a pevné obuvi. Každý z uchazečů si přinese svoji
motoristickou helmu.
- Uchazeči mohou mít nasazeny rukavice pro automobilový sport. Pokud je však nemá, před
nastoupením do vozu si musí ruce vydezinfikovat.
- Start je pevný, motor vozidla může běžet. Se startovní procedurou jsou uchazeči seznámeni na
rozpravě.
- Každý uchazeč má k dispozici jednu seznamovací jízdu, která není měřena.
- Po dokončení seznamovací jízdy, každý uchazeč nastoupí na start dvou měřených jízd. Pro klasifikaci
je vybrán lepší čas včetně penalizací.
- Měřená jízda je odstartována světelným signalizačním zařízením, fotobuňka se nachází 40 cm za
startovní čarou. Měření se zastaví protnutím cílové fotobuňky, která je umístěna uvnitř zóny brždění.
- Shození nebo posunutí kužele ze základny je penalizováno 1 sekundou za každý kužel do času jízdy.
- Pokud uchazeč provede nesprávný start, přesune dva nebo více kuželů, které označují konec brzdné
zóny, nebo nedokončí svou jízdu, jeho čas nebude započítán a bude vyloučen z jízdy.
- V případě poruchy vozidla v průběhu jízdy, dostane uchazeč druhou šanci, kromě případů, kdy se
tak stalo při nedovoleném manévrování nebo nedodržení pravidel Výzvy.

Karting
- Pro výběr budou použity 3 shodné motokáry, přesto si motokáru k použití účastník vylosuje.
- Při řízení vozidla musí mít uchazeč nasazenou helmu pro automobilový sport a musí být obut do
uzavřené a pevné obuvi. Každý z uchazečů si přinese svoji motoristickou helmu.
- Uchazeči mohou mít nasazeny rukavice pro automobilový sport. Pokud je však nemá, před jízdou si
musí ruce vydezinfikovat.
- Trať bude mít okruhový charakter
- Každý uchazeč má k dispozici 10 minut jízdy jako seznamovací jízdu
- Po dokončení seznamovací jízdy, každý uchazeč nastoupí na 10 minut měřených jízd. Pro klasifikaci
je vybrán čas nejlepší jízdy.
- V případě poruchy vozidla v průběhu jízdy, dostane uchazeč druhou šanci, kromě případů, kdy se
tak stalo při nedovoleném manévrování nebo nedodržení pravidel Výzvy. Najetí do komínů pneu a
následné zastavení a volání o pomoc není důvodem k opakování jízdy.
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Osobní pohovory
- V rámci osobních pohovorů se finalisté představí během 5ti minut a odborná komise ohodnotí
jejich vystoupení. V rámci pohovoru bude také prověřována znalost anglického jazyka.
Vyhlášení výsledků
- Výsledky budou uveřejňovány na Oficiální vývěsce v místě konání kvalifikace.
- Celkové výsledky / pořadí kvalifikace vznikne zprůměrováním dosažených výsledků v disciplíně
Slalom se sériovým vozem, Karting a pohovor (např. 3.místo slalom + 4.místo karting + 9. místo
pohovor se počítá 3+4+9 = 16, 16/3=5,33)
- V případě rovnosti bodů bude lepší ten, který má více lepších umístění, popřípadě rozhodne
odborná komise.
- Z FIA RALLY STAR CZ – REAL CHALLENGE (Národního finále) postoupí 1 nejlepší jezdec a 1 jezdkyně
do Kontinentálního Finále, celkem tedy 1 muž a 1 žena.
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FIA Rally Star CZ
REAL CHALLENGE
(National Final)
Vysoké Mýto
28. November 2021

SUPPLEMENTARY REGULATIONS

www.autoklub.cz/fiarallystar
www.fiarallystar.com

Supplementary Regulations FIA RALLY STAR

INTRODUCTION
These Sporting Regulations have been laid down by the FIA. Selection of FIA Rally Star Drivers for
Continental Final will be done according to Sporting Regulations and these Supplementary
Regulations, which are done by Autoclub of the Czech republic and are binding for National Final
selection.
Modifications, amendments and/or changes to these supplementary regulations will be announced
only by numbered and dated bulletins (issued by the organiser or the stewards).
FIA Visa: OTH-01-CZ-211008

ORGANISATION
Organiser:
Organiser´s address:

Autoclub of the Czech republic
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1
web: www.autoklub.cz/fiarallystar

Contact Person:

Martin Zubíček
email: zubicek@autoklub.cz, mobil: +420 725 929 088

Oficials:
Steward:

Luděk Kopecký

Clerk of the Course:

Jan Regner

PLACE AND DATE OF EVENT
Name
FIA Rally Star CZ – REAL CHALLENGE
(National Final)

Date
28. November 2021
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Place
Vysoké Mýto
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REGISTRATION AND ELIGIBILITY OF CANDIDATES
Registration
- Participation in the FIA Rally Star Challenges is subject to the creation of an account on
fiarallystar.com. More information will give Martin Zubicek, zubicek@autoklub.cz, mobil: +420
725 929 088
- In case the registration process is not closed, participants can register at the place of event, but
after phone call confirmation from the organiser.
Age criteria
- On 1 January 2022, the participating Candidate must be at least 17 years old and not older than 26
years old. Participants under the age of 18 must have written confirmation about participation in FIA
Rally Star from from their legal representative
Driving licence
- A valid Group B driving license will be required for selections in the Czech Republic. In the case of a
participant under the age of 18, a one-day license will be issued from ASN at the place of the given
selection.
- A Candidate who is selected during a Continental Final will need to obtain his driving licence at the
latest by 1 February of the Training Season. Failing this, he will not be able to continue the
programme and will be replaced by a substitute driver.
Nationality
- Each Candidate must be have Czech republic nationality.
Experience
- FIA Rally Star is open to both candidates with a driver's license and those who do not have it.
- Drivers are not eligible to participate in the Continental Finals if they:
- have participated in a round of the FIA World Rally Championship;
- have finished in the top 20 in the overall classification of a round of an FIA Regional Rally
Championship or Trophy;
- are supported or have been supported by a manufacturer or importer;
- have finished in the top 10 of overal standings of Czech Rally Championship;
- have finished in the top 5 of a overal standings of RallySprint Series including the
drivers of Cup2+
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FIA RALLY STAR CZ –REAL CHALLENGE (NATIONAL SELECTION)
The National selection will consist of the following sections, which will lead to the selection of
finalists for the Continental Final.
- Slalom in car
- Karting
- Personal interview
Distribution of Supplementary Regulations

October, November 2021

Deadline for Online Entries

26.11.2021 at 16:00

Programme during the Event

28.11. 2021

Presentation

09:00 – 9:30

Drivers Briefing

09:30

Slalom in car, Karting, Personal Interviews

10:00 – 17:00

Prizegiving and anouncing of Selection to Continental
Final

18:00

Expected finish of event

18:30

Entry fee and Insurance
500 CZK for ACCR members
1000 CZK for any other participants

Entry fee (including insurance and refreshment)

ACCR made a contract with company Alianz pojišťovna, a. s. with company PLATINUM Consulting
s.r.o. established insurance coverage No. 400046134 concerning insurance coverage taken by
organizer for damage caused to the other in connection with sports events organized by subject’s
registered in ACCR.
A part of contract is also based on civil liability towards participants that is arranged to cover the
damage cause to the third parties by the participants or their cars during sport event registered to
FAS ACCR calendar.
Entry fee and insurance (covering cars for race on closed track) according will be settled during
presentation on place.
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Slalom
- Only completely identical serial vehicles will be used, which will be provided by the Autoclub of the
Czech republic for participants
- When driving a vehicle, the participant must wear a helmet, wear seat belts and wear closed shoes.
Each of the participants will bring their own helmet.
- Applicants may wear motorsport gloves. However, if he does not have them, he must disinfect his
hands before getting into the car.
- The start is given from a stationary position with engine running. The starting sequence is indicated
in the briefing given to Candidates.
- Each Candidate will complete one untimed reconnaissance lap of the track.
- After completing the untimed reconnaissance lap, each Candidate completes two timed laps on the
track. The best time including cone penalisation is selected for the Stage classification
- The electronic timer is started by a light sensor, located 40 cm after the start line. Timing stops
when the car goes through a second sensor, located on the finish line inside the braking zone.
- If a Candidate moves one of the cones marking the course, he will be given a one-second penalty.
- If a Candidate makes a false start, moves two or more cones, moves the cone that indicates the end
of the braking zone, or does not complete the course in its entirety, his lap time will be eliminated.
- In the event of a breakdown of the vehicle while driving, the participant will be given a second
chance, except in cases where this happened during illegal maneuvering or non-compliance with the
rules of the event.
Karting
- 3 identical go-karts will be used for selection, however, the participant will draw a go-kart for use.
- When driving a vehicle, the applicant must wear a helmet and must be wearing closed shoes. Each
of the applicants will bring their own helmet.
- Applicants may wear motor sports gloves. However, if he does not have them, he must disinfect his
hands before driving.
- The track will have a circuit character
- Each candidate has a 10-minute drive as a reconnaissance ride
- After completing the reconnaissance, each candidate will do 10 minutes of timed drive. The best
driving time of one circle is selected for classification.
- In the event of a breakdown of the vehicle while driving, the participant will be given a second
chance, except in cases where this happened during illegal maneuvering or non-compliance with the
rules of the event. Driving into the tyres bales and then stopping and calling for help is no reason to
repeat the drive.
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Personal interviews
- During the personal interviews, the finalists will present themselves within 5 minutes and the
expert committee will evaluate their performance. The interview will also test your knowledge of
English.
Results announcement
- The results will be published on the Official Notice Board at the qualification venue.
- Overall results / order of qualification will be created by averaging the results achieved in the
disciplines Slalom with series car, Slalom with modified car and Karting (for example: 3rd place
slalom in car + 4th place Karting + 9th place interviews, counts 3 + 4 + 9 = 16, 16/3 = 5.33)
- In case of equality of points, the one who has more and better places will be better, or the expert
commission will decide.
- From FIA RALLY STAR CZ – REAL CHALLENGE (National Final), 1 best man driver and 1 best woman
driver will be chosen to the Continental Final
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