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Uzávěrka přihlášek se nezadržitelně blíží
Trutnov 15. 9. 2010
Už za dva dny, tedy v pátek 17. 9. V pravé poledne, proběhne uzávěrka přihlášek
na třetí kolo orientační soutěže pro širokou veřejnost Rally Krkonoše – Cíl Neznámý.
Ve startovní listině je zatím 30 posádek, mezi nimiž nechybí druzí z minulého závodu
Michael Herman s Pavlou Hlavatou nebo druzí v průběžném pořadí Jarda Rufer se svým
otcem. Na startu by se měla objevit vítězná dvojice pilotů ze soutěže týmů – Michael Herman
a Jan Bergman. V jízdě zručnosti budou zřejmě opět dominovat favorité Stanislav Veverka a
Michal Šturma. Po výkonu na Jičínské buzole je třeba počítat také s Miroslavem Starým. Na
startu se můžeme těšit rovněž na dvě dámské posádky. Kromě sestavy pořadatelů z Rally
Krkonoše (Herman, Bergman, Šturma, Kirchschlager, Rufer, Tyrychtr, Hlavatý, Válek) se
můžeme těšit také na posádky z mistrovství republiky. Nejdelší cestu do Trutnova budou mít
tentokrát Starý Šubrt – děd a vnuk z Turnova. Tým je zatím potvrzen pouze jeden,
předpokládá se však, že další budou vytvořeny až v den závodu.
Pokud se nestihnete přihlásit, nezoufejte! Několik posádek se bude moci prezentovat
také přímo na místě v trutnovském Autostylu v sobotu 18. 9. Od osmi hodin ráno.
Všichni se sejdeme mezi osmou a půl devátou ráno. V autosalonu Škodu absolvujeme
prezentaci a obdržíme startovní číslo, které si nalepíme a zadní boční okno. Před devátou se
shromáždíme opět ve Škodovce, kde nám vedení soutěže sdělí důležité informace k jejímu
průběhu. Potom nám konečně dají itineráře a budeme moci vyrazit na trať. Jak a kdy bude
probíhat jízda zručnosti, na to si budeme muset počkat. Kdyby se někdo z nás cestou ztratil,
dostaneme pro jistotu na cestu svačinu oproti loňsku doplněnou o něco sladkého. V cíli nás
potom opět čeká pozdní oběd/brzká večeře (podle toho, v kolik hodin kdo dorazí). Ceny
vítězům předají zástupci ATS Racing Trutnov, kteří měli svůj medailonek v letošním
programu Rally Krkonoše.
Na závěr ještě připomenutí toho, co všechno si vzít s sebou. Určitě to chce kalkulačku
pro výpočet času dojezdu do cíle, není dobré zapomenout na náhradní ponožky (zvlášť
v tomhle počasí), v neposlední řadě se hodí kudlička, provázek, encyklopedie no a
jednoznačně nesmíme doma nechat takovou nezbytnost, jakou je žebřík. Kromě těchto
materiálních věcí je nutné dostavit se s dobrou náladou. Jo a pro ty vášnivější řidiče: vezměte
plnou nádrž a dost peněz na pokuty :o) S tím vším se těšíme na shledanou už tuto sobotu od
osmi hodin v Autostylu, kde odstartuje třetí závod Rally Krkonoše – Cíl Neznámý –
automobilová orientační soutěž po silnicích I. – X. třídy zaměřená na poznání regionu
Podrkokonoší!
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