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Pojďte s námi hledat cíl!

Velké Svatoňovice, 28. 7. 2013
Něco málo přes měsíc je za námi tradiční Rally Krkonoše a nastává čas začít
připravovat oblíbenou orientační soutěž pro širokou veřejnost nazvanou Rally
Krkonoše – Cíl Neznámý. Termín byl předběžně stanoven na 28. září 2013 a na
webových stránkách www.rallykrkonose.cz už je vyvěšena také přihláška k soutěži.
Stručné propozice budou k dispozici nejpozději jeden měsíc před konáním závodu.
V roce 2012 se posádky sešly u jubilejního pátého ročníku závodu. Start byl znovu
v Hotelu Patria, kde se závodníci z daleka mohli po příjezdu občerstvit. Cestou necestou se
všichni dostali až k Braunovu betlému a hospitalu v Kuksu. Po prohlídce kamenné krásy
čekala posádky návštěva Safari ve Dvoře Králové. Povinně jsme se tedy vydali mezi africkou
zvířenu a někteří na čas pozapomněli i na spěch. Našlo se ale také pár těch, kdo chtěli být co
nejrychleji venku a pokračovat v cestě do Janských Lázní, kde byla obdobně jako v roce 2011
zkouška zručnosti postavená Mirkem Krčmářem. Celý program se uzavřel v Hotelu Omnia při
vyhlášení výsledků.
V letošním roce by Rally Krkonoše – Cíl Neznámý měla doznat drobných změn.
Koncepce zůstane nezměněna, zachováno bude také hodnocení a zaměření rovněž na dětské
účastníky. Stavět trasu soutěže však budou manželé Hlavatí, a proto lze očekávat trochu jiný
přístup k jejímu výběru a k volbě doplňujících otázek a úkolů. Překvapením bude do poslední
chvíle umístění cíle závodu a prostoru pro zkoušku zručnosti. Ta nemusí být stejně jako
v minulosti na konci, ale uvažuje se o jejím navrácení ještě před start. Vyloučena není
varianta, že by se uskutečnila uprostřed dne. Součástí programu by ale měl zůstat
vědomostní testík v cíli a po náročném výkonu jistě zasloužená večeře spojená s vyhlášením
výsledků.
Vaše přihlášky očekáváme do pátku 27. 9. 2013, 12:00 na pavla@rallykrkonose.cz
nebo hbvmotorsport@rallykrkonose.cz. Těšíme se, že se opět sejdeme v hojném počtu a
splníme hlavní cíle závodu – tj. poznat nové kouty Podkrkonoší a pořádně se pobavit.
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