Termín pro Rally Cíl Neznámý 2010
Již je znám termín pro letošní Rally Cíl Neznámý – je to 18. 9. 2010. Postupně zde najdete podrobnější
informace a aktuality.
Přihlášku najdete v sekci přihlášení. Doufáme, že se Vás sejde co nejvíce, a užijeme si spoustu legrace


Trať Rally Cíl Neznámý je téměř hotová!
Termín 4. Závodu orientačního závodu pro fanoušky Rally Krkonoše s názvem Rally Cíl Neznámý se
nezadržitelně blíží. Organizátoři nezahálejí a věnují se přípravě. Důkazem toho je fakt, že Jindra Říha
má již téměř hotovou trať. První posádky jsou již přihlášeny a na co se mají těšit? To stavitel trati
samozřejmě neprozradí 

Rally Krkonoše – Cíl Neznámý III.
Systém závodu: Orientační automobilová soutěž pro širokou veřejnost, základem je jednoduchý
šipkový itinerář (viz vzor). Posádky během jízdy plní rozmanité úkoly, tradiční součástí je také
vědomostní test a jízda zručnosti.
Hodnocení posádek: Jednotlivé posádky jsou hodnoceny samostatně za celý závod. Mimo to je
hodnocena také jízda zručnosti, od minulého závodu hodnotí pořadatel také dvoučlenné týmy
(hlediskem je součet umístění obou posádek). Odměněna bývá i dámská posádka, popř. další
kategorie.
Program: 18. 9. od osmé do deváté hodiny ranní bude probíhat prezentace posádek a rozprava
s nimi. Od 9:00 budou vozy startovat do soutěže, první posádka se očekává v cíli okolo 15:00.
Vyhodnocení soutěže proběhne mezi pátou a šestou hodinou odpolední.
Startovné: 500,-- Kč na posádku zahrnuje občerstvení na cestu a večeři po dojezdu do cíle.
Stavitel trati: je tradičně Jindra Říha. To zaručuje dobrou zábavu na celý den a náročné úkoly 
Uzávěrka přihlášek: je stanovena na 17. 9. 2010, ve 12:00.

Autostyl Trutnov partnerem Rally Krkonoše – Cíl Neznámý
Partnerem třetího závodu Rally Krkonoše – Cíl Neznámý se stal Autostyl Trutnov. Obdobně jako při
samotné Rally Krkonoše bude v areálu dealera vozů Škoda, Peugeot a Toyota a přilehlého STK
situováno zázemí závodu. Proběhne zde rovněž rozprava s posádkami a start. Místo je tu i na jízdu
zručnosti – zda však proběhne právě tady a kdy to bude pořadatelé nechtějí prozradit 

