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9. Czech New Energies Rallye
FIA E-Rally Regularity Cup

Ceský Krumlov, 21. - 22. 5. 2021

 

Date: 18. 5. 2021 Time: 08:00 

Subject: Bulletin no. 1 Document No.: 1.1 

From: Clerk of the Course 

To: All Competitors 

 Number of pages: 2 Attachments: 2 (4 pages) 

 

Amendments to the Supplementary Regulations of the Rally 
Doplnění a změny zvláštních ustanovení závodu 
 
3. OFFICIALS 
3. ČINOVNÍCI 
g. COVID-19 Coordinator: Marcela Kacerovská Mikešová 
g. Koordinátor COVID-19:  Marcela Kacerovská Mikešová 

 
7. ITINERARY AND LAYOUT 
7. ITINERÁŘ 

Leg 1: Český Krumlov – Baronův most – Český Krumlov (190,10 190,62 km)  
Section 1: 93,90 94,28 km – 2 regularity stages  
Section 2: 96,20 96,34 km – 4 regularity stages  
Charging 890 minutes (14:50) – Český Krumlov, Brewery garden, Parc fermé 
 
Leg 2: Český Krumlov – Lipno nad Vltavou – Český Krumlov (191,50 190,55 km)  
Section 3: 133,10 132,57 km – 5 regularity stages 
Section 4: 58,40 57,98 km – 1 regularity stage 
 
Total distance of the rally: 381,60 381,17 km 
Celková délka rally: 381,60 381,17 km 
Total distance of the Regularity Stages: 216,50 217,08 km (56,7 56,95 %) 
Celková délka zkoušek pravidelnosti: 216,50 217,08 km (56,7 56,95 %) 
 

Charging: Before start, during whole event and after finish provided by the organiser. Participants are 
suggested to arrive to the Brewery garden (charging) on Thursday, May 20, 2021, after 18:00 17:30 to be 
able to fully recharge their vehicles. 
Nabíjení: Před startem, během celého závodu a po cíli zajišťuje pořadatel. Účastníkům se doporučuje, aby se dostavili do Pivovarské 
zahrady (nabíjení) ve čtvrtek 20. 5. 2021 po 18:00 17:30, aby mohli plně dobít svá vozidla. 

 
8. RUNNING OF THE EVENT 
8. PRŮBĚH SOUTĚŽE 
8.2.4  Crew can enter administrative checks area after organizer instruction. Only one crew can be at the 

administrative check at the time (due to COVID-19). Scrutineering will be organized in the Parc 
fermé (vehicles can be recharged during  scrutineering). Organizer  will  publish timetable  for 
scrutineering  at  the  official notice  board.  Each  crew is allowed to enter Parc fermé immediately 
after administrative check 5 minutes prior their scrutineering time and must leave Parc fermé 
immediately after the scrutineering process. 

8.2.4  Posádka může vstoupit do prostoru administrativní přejímky na pokyn pořadatele. Na administrativní přejímce může být v 
daném okamžiku pouze jedna posádka. Technická přejímka proběhne v uzavřeném parkovišti (vozidla mohou být během 
technické přejímky dobíjena). Pořadatel zveřejní časový harmonogram technické přejímky na oficiální vývěsce. Každá 
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posádka smí vstoupit do uzavřeného parkoviště ihned po administrativní přejímce 5 minut před časem své technické 
přejímky a musí Parc fermé opustit ihned po skončení technické přejímky. 

 
8.7 Epidemiological measures 
 See appendix. no. 2 of this bulletin. 
8.7 Epidemiologická opatření 

Viz příloha č. 2 těchto prováděcích ustanovení. 

 
9. CHARGING 
9. DOBÍJENÍ 

NOTE: Each socket has a 16A circuit breaker. 
POZNÁMKA: Každá zásuvka pro dobíjení je vybavena jističem 16 A. 
 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Pavel Kacerovský 

Clerk of the Course 
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APPENDIX no. 1 / PŘÍLOHA č. 1 
 
TIMETABLE / ČASOVÝ HARMONOGRAM 
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APPENDIX no. 2 / PŘÍLOHA č. 2 
 

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGICAL CONDITIONS 
for participants of the 9th Czech New Energies Rally 2021 

 

The Regional Hygiene Station of the South Bohemia Region has set the following anti-epidemic measures for the 9th 

Czech New Energies Rallye on 20-22 May 2021: 

1. Participation is possible only in case of a negative result of an antigen test performed at the sampling point in 

Český Krumlov before the start of the event, or a PCR test performed anywhere with a negative result not older 

than 72 hours. 

 

2. Persons who have been vaccinated with the COVID-19 vaccine and more than 14 days have elapsed since the 

second dose was given, or who have had COVID-19 disease and have medical confirmation of a positive PCR test 

result no older than 90 days, are not required to be tested. 

 

3. In places with a higher concentration of people, it is necessary to keep a minimum of 2 metres between 

participants, to keep the mouth and nose covered with a FFP2 / KN95 respirator (respirators will be distributed by 

the organiser) and to use hand sanitizer. These conditions do not apply to persons in the same vehicle when 

driving along the rally route. 

 

4. The common catering of participants provided by the organizer will take place only in open areas of the front 

gardens or party tents during the event. 

 

SAMPLING PLACE 

Testing of all participants, i.e. crew members, their support staff, officials, organizers and members of the media, for 

the presence of SARS-CoV-2 virus by antigenic or PCR method will be carried out at the sampling point in the building 

of the Historical Brewery Český Krumlov just before the start of the event. 

Antigen tests are covered by public health insurance for insured persons in the Czech Republic. The insurance 

company reimburses the antigen test every third day. If participants take the last antigen test paid by the insurance 

company on Monday, May 17, the one on Thursday will be free of charge. If they take the last insurance-covered test 

on Tuesday or Wednesday, they will not be reimbursed and will become self-payers. If the participants arrive in Český 

Krumlov on Friday morning, they can take the last test paid by the insurance company on Tuesday. Self-payers or 

foreign participants must pay the event organiser CZK 350 (EUR 14) for the antigen test or CZK 1 750 (EUR 70) for the 

PCR test. 

On the basis of a negative result, the tested persons will receive a certified certificate by email, which they will present 

to the event organizer upon request before entering the common areas. 

 

TESTING 
Before the event, register at www.covid-ghc.com, select "BASIC ANTIGEN TEST" and "External consumption" before 

submitting the form. Upon registration, you will receive a SMS and email with the code GHC000XXXX. After arriving in 

Český Krumlov, visit the sampling point in Formanka, located in the Historical Brewery building in Pivovarská Street 

(www.mapy.cz/s/rajakavapu), tell the operator the code for the test obtained after online registration and get tested 

http://www.covid-ghc.com/
http://www.mapy.cz/s/rajakavapu
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by a health care professional with a non-invasive swab from the front of the nose. You will then receive a confirmation 

in your email inbox, which will allow you to participate in the 9th Czech New Energies Rallye. 

 

DATES OF SAMPLING 
In order to comply with the event schedule, it is necessary to arrive at the sampling point on time for testing. If you 

want to attend the social event downtown on Thursday, May 20 at 7:30 p.m., arrive for the test anytime before 6:30 

p.m. Keep in mind, however, that if the majority of participants arrive just before this time, there will be a line at the 

site and there may be a delay in sending results. 

Testing for participants who are unable to test on Thursday will take place on Friday, May 21, from 7:30 to 9:00 a.m. at 

the same location. In the event of a late arrival, it cannot be guaranteed that the participant will receive the test result 

before the end of the administrative checks and therefore will not be able to start the rally. For the smooth running of 

the event, we would appreciate it if you could inform us in advance of your expected arrival time. 

 

CERTIFICATES AND CONFIRMATIONS 
Persons who have been vaccinated with the COVID-19 vaccine and more than 14 days have elapsed since the second 

dose was given, or who have had COVID-19 and have a medical certificate with a positive PCR test result no older than 

90 days, are not required to be tested. 

These participants are kindly requested to send a copy of the vaccination certificate or medical certificate of positive 
PCR test result in electronic format before the start of 9th Czech New Energies Rally 2021 to the e-mail address 
info@cner.cz. 
 
 
 

Závazné 

HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ PODMÍNKY 
pro účastníky 9. Czech New Energies Rallye 2021 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje stanovila pro konání 9. Czech New Energies Rallye ve dnech 20. až 22. 

května 2021 následující protiepidemická opatření: 

1. Účast je možná pouze v případě negativního výsledku antigenního testu provedeného v odběrovém místě 

v Českém Krumlově před začátkem konání akce, nebo PCR testu provedeného kdekoliv s negativním výsledkem ne 

starším než 72 hodin. 

 

2. Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které jsou očkovány vakcínou proti onemocnění COVID-19 a od 

podání druhé dávky uplynulo více než 14 dnů, nebo prodělaly onemocnění COVID-19 a mají k dispozici lékařské 

potvrzení o pozitivním výsledku PCR testu ne starší než 90 dnů. 

 

3. V místech s větší koncentrací osob je potřeba dodržovat mezi jednotlivými účastníky rozestupy minimálně 2 

metry, ústa a nos mít zakryté respirátorem FFP2 / KN95 (respirátory budou distribuovány pořadatelem) a používat 

dezinfekci rukou. Tyto podmínky se nevztahují na osoby v jednom vozidle při jízdě po trase rallye. 

 

4. Společné stravování účastníků zajišťované pořadatelem bude během akce probíhat pouze v otevřených 

prostorách předzahrádek nebo párty stanů. 
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ODBĚROVÉ MÍSTO 

Testování všech účastníků, to znamená členů posádek, jejich doprovodů, činovníků, pořadatelů 

a zástupců médií, na přítomnost viru SARS-CoV-2 antigenním testem (nebo PCR metodou pro specifikovanou skupinu) 

bude probíhat v odběrovém místě v budově Historického pivovaru Český Krumlov před začátkem akce. 

Antigenní testy jsou pro pojištěnce v České republice hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna proplatí 

antigenní test každý třetí den. Pokud účastníci absolvují poslední antigenní test hrazený pojišťovnou v  pondělí 17. 

května, bude ten čtvrteční zdarma. V případě, že poslední test hrazený pojišťovnou absolvují v úterý nebo ve středu, 

tak uhrazen nebude a stávají se z nich samoplátci. Pokud účastníci přijedou do Českého Krumlova až v pátek ráno, 

poslední test hrazený pojišťovnou můžou absolvovat v úterý. Samoplátci nebo zahraniční účastníci musí organizátorovi 

akce uhradit částku 350 Kč (14 EUR) za antigenní test nebo 1 750 Kč (70 EUR) za PCR test. 

Na základě negativního výsledku obdrží testované osoby e-mailem certifikované potvrzení, kterým se na vyžádání 

prokážou organizátorovi akce před vstupem do společných prostor. 

 

TESTOVÁNÍ 
Před akcí se zaregistrujte na www.covid-ghc.com, před odesláním formuláře vyberte „ANTIGENNÍ TEST ZDARMA“ a 

„Externí odběr“. Na základě registrace obdržíte SMS zprávu a e-mail s kódem GHC000XXXXXX. Po příjezdu do Českého 

Krumlova navštivte odběrové místo ve Formance, nacházející se v budově Historického pivovaru v Pivovarské ulici 

(mapa: www.mapy.cz/s/rajakavapu), sdělte obsluze kód pro vyšetření získaný po online registraci a nechte se 

otestovat zdravotnickým pracovníkem neinvazivním výtěrem z přední části nosu. Následně vám do e-mailové schránky 

přijde potvrzení, díky kterému se můžete zúčastnit 9. Czech New Energies Rallye. 

 

TERMÍNY ODBĚRŮ 

Pro dodržení programu akce je nutné se dostavit do odběrového místa na testování včas. Pokud se chcete zúčastnit 

společenské akce v centru města ve čtvrtek 20. května od 19:30 hodin, na test přijďte kdykoliv do 18:30. Mějte však na 

paměti, že pokud většina účastníků dorazí těsně před koncem této doby, na místě se vytvoří fronta a může dojít ke 

zpoždění při odeslání výsledku. 

Testování pro účastníky, kteří se nestihnou otestovat ve čtvrtek, bude probíhat v pátek 21. května od 7:30 do 9:00 na 

stejném místě. V případě pozdního příjezdu nelze garantovat, že výsledek testu účastník obdrží před koncem 

administrativní přejímky a tím pádem nebude možné do rallye odstartovat. Pro hladký průběh akce přivítáme, když 

nás budete o času svého předpokládaného příjezdu s předstihem informovat. 

 

CERTIFIKÁTY A POTVRZENÍ 
Na osoby, které jsou očkovány vakcínou proti onemocnění COVID-19 a od podání druhé dávky uplynulo více než 14 

dnů, nebo prodělaly onemocnění COVID-19 a mají k dispozici lékařské potvrzení o pozitivním výsledku PCR testu ne 

starší než 90 dnů, se povinnost testování nevztahuje. 

Tyto účastníky laskavě žádáme o zaslání kopie certifikátu o provedené vakcinaci nebo lékařského potvrzení o 
pozitivním výsledku testu metodou PCR v elektronické podobě ještě před začátkem 
9. Czech New Energies Rallye 2021 na e-mailovou adresu info@cner.cz. 

http://www.covid-ghc.com/
http://www.mapy.cz/s/rajakavapu
mailto:info@cner.cz

