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Přihlašování na Rally Krkonoše – Cíl Neznámý spuštěno

Velké Svatoňovice, 3. 7. 2012
Necelý měsíc po Rally Krkonoše bylo spuštěno přihlašování také na orientační
soutěž pro širokou veřejnost Rally Krkonoše – Cíl Neznámý. Jistě proto neuškodí
zopakovat si stručně základní pravidla a podmínky pro účast v závodě.
Závod je určen prakticky pro kohokoli. Vítáni jsou pořadatelé Rally Krkonoše, partneři
a sponzoři, závodníci ze všech motoristických i nemotoristických disciplín, fanoušci rally i ti,
kdo se o motoristický sport vůbec nezajímají.
Posádku vozu tvoří řidič a navigátor. Ten nemusí být starší osmnácti let a nemusí
vlastnit řidičský průkaz. Musí však umět číst a vyznat se v jednoduchém itineráři. Jako
doprovod s sebou posádka může vzít libovolný počet dětí.
Tento počet závisí do jisté míry na tom, jakým vozem posádka jede. Pro vozy není
žádné omezení. Musí mít pouze platnou technickou a hodí se počítadlo ve stovkách metrů.
Jakýkoli objem, rok výroby nebo značka a model není limitem.
Do vozu je doporučeno vzít si různé pomůcky pro plnění úkolů. Krom plné nádrže a
peněz na pokuty je to např. provázek, kudlička, kalkulačka, náhradní ponožky, encyklopedie,
mapa, metr nebo třeba nějaký menší skládací žebřík.
S touto výbavou čeká na posádky 100 – 150 km trasy po silnicích všech možných tříd.
Připravena je spousta otázek a úkolů, krátký vědomostní test a zkouška zručnosti. Celý
program je završen večeří a vyhlášením výsledků.
Cena večeře je zahrnuta v hodnotě startovného činícího 500,-- Kč za jeden vůz. Krom
toho dostanou posádky rovněž malou svačinu na cestu. Pro vítěze jsou připraveny poháry a
všechny zúčastněné dvojice dostanou v cíli věcnou cenu.
Stejně jako v předchozích letech předpokládáme, že trať závodu postaví Jindra Říha se
svým osvědčeným týmem. Zkouška zručnosti bude mít s největší pravděpodobností opět
podobu slalomu, který sestaví Mirek Krčmář.
Pokud splňujete výše uvedené podmínky a láká Vás strávit jeden den trochu netradiční
zábavou, neváhejte a přihlaste se k 5. Rally Krkonoše – Cíl Neznámý, která proběhne 15. 9.
v krásném kraji v podhůří Krkonoš.
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