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Jubilejní 10. ročník Rally Krkonoše – Cíl Neznámý
úspěšně v cíli
Velké Svatoňovice, 1. 10. 2017
Poslední zářijový den se ke Královédvorské ZOO sešlo 28 posádek Rally Krkonoše –
Cíl Neznámý. Ráno bylo sice chladné, modrá obloha ale slibovala ideální počasí pro
automobilovou orientační soutěž.
Po prezentaci a krátké rozpravě zahájila soutěžní část tradiční zkouška zručnosti. Na jedné části
parkoviště u Safari kempu čekal na všechny slalom, couvání do garáže a podélné parkování. S tratí se
všichni vyrovnali dobře – včetně šesti řidiček a rozměrného Fordu Turneo Custom. Nejrychlejší byl
nakonec po sečtení časů a penalizací Petr Tomm před soutěžním jezdcem Jiřím Hendrichem a Zdeňkem
Popovičem. Mezi ženami zvítězila Naděžda Bezstarosti.

Přesně v 10:15 vrazila první posádka na cestu podle šipkového itineráře. Jako červená nit se
trasou táhlo téma vojenství. Soutěžící proto navštívili pevnosti v Dobrošově a v Josefově. Při určování
hlášek z filmů zavzpomínali na Dobrého vojáka Švejka a Černé barony a v itineráři se dozvěděli spoustu
zajímavostí. V časové kontrole na Jiráskově chatě na vrchu Dobrošov si pak vychutnali krásný výhled na
Rozkoš, Náchod nebo na polské Bledne skaly. No a aby vyplnili volné chvíle, dostali za úkol vyrobit prak,
který organizátorům odevzdali v cíli u velbloudů v autokempu Svatá Kateřina.

Právě tady proběhlo po dobré večeři vyhlášení výsledků. Svou cenu si díky partnerům opět
odnesly všechny posádky i vítězové doprovodných kategorií – nejmladší navigátor a s ním všechny děti,
nejvzdálenější posádka, nejlepší nováček, majitelé nejhezčího a nejstaršího vozu. Samostatně
hodnocená byla soutěž týmů, kde se sčítá umístění vždy dvou posádek. Vypisovat zde všechny oceněné
by bylo na dlouho – dočtete se o nich na webu www.rallykrkonose.cz, kde také najdete správné řešení
jednotlivých úkolů a odkaz na fotogalerii. Zmínit první tři je však povinností :o)
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Poháry za třetí místo si domů odnesli Jan Tyrychtr s Alešem Jeřábkem se Škodou Octavia. Ti se
zároveň stali vítězi druhého pětiletého cyklu závodů. Základem jejich úspěchu je pravidelná účast a
umístění na předních příčkách. Druhé místo si letos odvezla Škoda 120 LS a dvojice Štěpán Petráš –
David Čapek, mimochodem třetí posádka „pětiletky“. Z vítězství se nakonec díky výbornému výkonu ve
všech částech závodu stala smíšená posádka Tomáš Petira – Monika Voleská s vozem VW Golf IV
Variant – gratulujeme! Doplňme ještě dvě dvojice. Nejlepší dámskou posádkou byla letos Petra
Hloušková s Markétou Hozovou s Octavií Combi. Druhé místo v pětiletém cyklu pak obsadili Jakub
Dytrych s Janou Javůrkovou a Škodou Felicia.

A jak to letos viděli pořadatelé? „Jsme rádi, že se k nám opět sjelo tolik posádek – ať už nově
startujících nebo těch, co se pravidelně vracejí,“ říká ředitel závodu Vladimír Hlavatý. Dík patří nejen
jim, ale také všem spolupracovníkům a partnerům. Už se těšíme, až se se všemi opět ve zdraví
shledáme při jedenáctém závodě Rally Krkonoše – Cíl Neznámý na podzim roku 2018.

Pavla Hlavatá
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