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Už jste se přihlásili?
Trutnov 26. 8. 2010
I když od Rally Krkonoše uběhlo již více než dva měsíce, pořadatelé rozhodně
nezahálejí a chytají pro své partnery, pomocníky a hlavně fanoušky třetí závod ze série
Rally Krkonoše – Cíl Neznámý.
Jak již název napovídá, jedná se o automobilovou orientační soutěž pro širokou
veřejnost úzce spojenou s trutnovskou Rally Krkonoše. Jejím cílem je v prvé řadě se pořádně
pobavit, setkat se s ostatními fanoušky i pořadateli a netradičním způsobem tak strávit
podzimní sobotu. Podle šipkového itineráře se posádky dostanou do míst, kam by je mnohdy
ani nenapadlo zajet. Součástí itineráře jsou např. přesmyčky, různé úkoly, vědomostní testy,
živé kontroly apod. Tradiční je i jízdy zručnosti. Za startovné ve výši 500,-- navíc čeká
posádky svačina na cestu a společná večeře.
Hodnocení probíhá ve třech hlavních kategoriích. Kromě celkových výsledků je
vyhlašována samostatná klasifikace jízdy zručnosti. Ve druhém závodě byla navíc zavedena
kategorie dvoučlenných týmů. Tady je vítězem dvojice posádek s nejmenším součtem
umístění. Součet umístění hraje svou roli také v průběžném hodnocení. Po dvou závodech
zatím vede dvojice Hradecký – Ševčík. Za nimi s minimálním rozdílem syn (stavitel trati) a
otec Ruferovi a Lukáš Svoboda s Michalem Vaňkem z Autostylu.
Myšlenka na pořádání obdobného závodu se zrodila při přípravách druhé Rally
Krkonoše. Teprve vloni na jaře se však podařilo závod uspořádat. Na podzim pak proběhlo
další kolo. Po necelém roce se 18. 9. sjedou účastníci minulých závodů i úplně nové posádky
opět do Trutnova.
Ačkoli je Rally Krkonoše – Cíl Neznámý pořádána pod patronací HBV Motorsport,
duší celého závodu a stavitelem trati je Jindra Říha. Zasvěcení znají jeho orientační soutěže
již z minulosti, nyní figuruje na vedoucích postech RZ Starobucká při Rally Krkonoše.
Pomáhají mu syn Dan a Radek Meduna, kteří mají při Rally Krkonoše na starosti prostor
startu a cíle a uzavřené parkoviště v Autostylu.
Do soutěže zbývá již méně než měsíc a startovní listina se pomalu plní. Doufejme, že
nám počasí bude přát a závod se vydaří stejně jako ty minulé. Neváhejte a přihlaste se i Vy na
www.rallykrkonose.cz v sekci Rally Krkonoše – Cíl Neznámý! Těšíme se na shledanou
s Vámi 18. 9. od 8:00 v Trutnově u Autostylu.
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