Tisková zpráva č. 2/2013

Rally Krkonoše – Cíl Neznámý v nové podobě
Velké Svatoňovice, 17. 8. 2013
Jak bylo zmíněno již v první tiskové zprávě k Rally Krkonoše – Cíl Neznámý 2013,
chystá se pro tentokrát několik změn a drobných úprav. Pojďme se teď krátce podívat na to,
co nás v letošním roce na trati čeká nebo naopak nečeká.
První novinkou bude vydání oficiálních propozic závodu. Ty budou shrnovat všechny podmínky,
za kterých se orientační soutěž uskuteční. Podobně jako v případě zvláštních ustanovení pro klasické
rally zde budou uvedeny všechny časy a úkony, které je třeba uvést před startem. Soutěžící zde najdou
také podmínky pro účast, způsob hodnocení nebo jednotlivé vyhlašované kategorie. V neposlední řadě
nás propozice seznámí s veškerými symboly a tabulemi, které se budou nacházet v kterékoli části tratě.
Překvapení se chystá na start závodu. Ten proběhne (včetně prezentace posádek mezi 8:00 a
8:30) tentokrát u hotelu Omnia v Janských Lázních a měl by být velmi netradiční. Co konkrétně posádky
čeká, nechtějí pořadatelé prozradit. Budeme si tedy muset počkat na sobotu 28. 9., kdy se nám tato
tajenka odhalí v celé své kráse. Jasné však už nyní je, že zkouška zručnosti tvořená znovu Miroslavem
Krčmářem se odehraje již ráno (stejně jako tomu bylo v prvních ročnících). Parkoviště pod dolní stanicí
lanovky na Černou Horu je pro ni jako stvořené.
Hlavní myšlenka soutěže zůstane beze změny. Všichni účastníci by se měli společně hlavně
pobavit a poznat trochu místa konání Rally Krkonoše a jejich okolí. Základním bodem programu bude
tedy znovu jízda podle itineráře rozložená do dvou etap oddělených praktickým úkolem. Popis trasy
dozná zásadní změny ve způsobu odečítání kilometrů mezi křižovatkami a částečně ve své podobě. Měli
bychom si během jízdy také něco přečíst a prohlédnout si pár obrázků, což klade vyšší nároky na
navigátory. Vzorová stránka bude zveřejněna spolu s propozicemi, aby se navigátoři mohli předem
řádně zorientovat.
Na navigaci bude v letošním roce kladen o něco větší důraz než v minulosti. Rozhodně nebyla
jednoduchá ani předtím – snad každý alespoň jednou pořádně zabloudil. Správné projetí křižovatek
bude však hodnoceno o něco výše než odpovědi na záludné otázky, kterých by podle posledních zpráv
mělo v zájmu zvýšení bezpečnosti soutěžících výrazně ubýt. Všechny dotazy by také měly být zaměřeny
spíše na objevení skrytých koutů kraje a zajímavostí namísto mapování otevírací doby zdejších firem
nebo dopravní obslužnosti kraje autobusovými a vlakovými spoji. Zcela vymizet by pro rok 2013 měly
také přesmyčky. Tento krok činí pořadatel s cílem zaměřit pozornost soutěžících spíše na trasu soutěže
než na papír.
Co se týče procedur v cíli, k tradičnímu vědomostnímu testu přibude tentokrát zvláštní úkol,
který však nemusí být součástí celkového hodnocení jednotlivých posádek. K celodennímu úkolu pro
dospělé pak přibude zvláštní úkol pro děti, které se závodu zúčastní v rolích spolujezdců. Ty dostanou
do ruky stejně jako loni také dětský program s křížovkou, osmisměrkou a dalšími hrami pro ukrácení
dlouhé cesty za poznáním. Nezbytností bude opět společná večeře a vyhlášení výsledků. Místo jeho
konání tentokrát není možné prozradit – nachází se zde totiž „Cíl Neznámý“.
Jak tentokrát dopadne měření sil a zda se na čelních pozicích objeví i po změně pravidel tradičně
úspěšné posádky, to se dozvíme 28. 9. večer. Pokud Vás to zajímá také, neváhejte a přihlaste se do
Rally Krkonoše – Cíl Neznámý hned teď! Podrobnosti najdete na webových stránkách pořadatele (viz
www.rallykrkonose.cz/index.php?content=16&sub=90).
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