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Rally Krkonoše – Cíl Neznámý se připravuje na pátý ročník

Velké Svatoňovice, 14. 8. 2012
Už je tomu pár let, co se pořadatelé Rally Krkonoše rozhodli uspořádat
automobilovou orientační soutěž vedoucí Podkrkonoším určenou zejména pro své
partnery, fanoušky a pořadatele. 15. září se posádky postaví na start již pátého
ročníku této soutěže.
Od svých začátků udělala Rally Krkonoše – Cíl Neznámý pořádný krok dopředu. K první
soutěži se postavilo zhruba dvacet posádek delegovaných z řad pořadatelů a známých. Loni
začátkem října už startovní listina obsahovala téměř šedesát vozů. A zdaleka to nebyly pouze
posádky z Trutnova a blízkého okolí. V seznamu jsme zaznamenali rovněž známá jména: Petr
Hejhal, Petr Pelech, Martin a Josef Búšovi nebo Michal Matějovský.
Spolu s počtem posádek se postupně vyvíjí také vozový park. Zatímco na prvním
závodě převládaly vozy Škoda, nyní je složení startujících mnohem rozmanitější. Pravidelně
zde startuje Jeep Willys z roku 1944, na trati se objevil již také Ford Taunus, Jaguar,
Chevrolet Camaro, BMW Z4, Kaipan, Audi A5, Range Rover TDV8, Trabant a tak bychom
mohli pokračovat dál a dál. Soutěž se však dá vyhrát např. také s běžným Fiatem
Cinquecento o objemu 0,9 l, jak loni dokázala Krakonošova jízdní – tedy dvojice Severa –
Harantík.
Koncept soutěže pro širokou veřejnost sice prochází drobnými změnami, podstatné
součásti a myšlenky však zůstávají. Startuje i končí se vždy v příjemném prostředí. Součástí
závodu je zkouška zručnosti a vědomostní test. Cestou plní posádky více či méně náročné
úkoly, hledají skrytá místa a odpovídají na záludné otázky. Cíl hledají podle jednoduchého
šipkového itineráře – pozor je však třeba dát na přeházená políčka nebo dokonce stránky.
Vyvrcholením dne je večeře (zahrnutá v ceně startovného) a vyhlášení vítězů, při kterém se
drobná odměna dostane na každého.
Pětikolové jubileum oslaví Rally Krkonoše – Cíl Neznámý vyhlášením celkového vítěze.
Výhodu mají ti, kdo se zúčastnili všech pěti započítávaných závodů a umisťují se na předních
příčkách celkového pořadí. Na tři vítězné piloty a jejich současné spolujezdce čekají v cíli
poháry a možná i malé překvapení. „Jsme rádi, že nám posádky zachovávají přízeň a vracejí
se každý rok na start. Snažíme se pro ně naplánovat zajímavý celodenní program zakončený
vyhlášením, že kterého nikdo neodejde s prázdnou,“ říká Vladimír Hlavatý, který byl u zrodu
myšlenky na uspořádání podkrkonošského orientačního závodu.
Uzávěrka přihlášek k letošnímu ročníku je 14. 9. Následující den – v sobotu – se od
osmi hodin postupně sejdeme u Hotelu Patria a vyrazíme na trať. Cíl snad najdou všechny
posádky, abychom se mohli společně zabavit u vyhlášení vítězů v Hotelu Omnia v Janských
Lázních. Těšíme se na shledanou s Vámi všemi.
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