Vážení spoluobčané, příznivci motorististického sportu. Dovolte, abych vám všem
poděkoval za loňskou spolupráci při vytváření podmínek pro úspěšnou realizaci Matrix Rally.
Naše společné úsilí v roce 2010 vedlo k výbornému hodnocení ze strany Federace automobilového sportu České republiky. Vyzdvihována byla především činnost pořadatelského sboru,
městské policie, hasičského sboru, záchranné služby, součinnost spolupracujících úřadů, měst
a obcí a také ukázněnost a zodpovědnost vás,diváků.
V letošním roce je kostelecký Autoklub a MSK Trial klub pověřen pořádáním Mistrovství
České republiky historických automobilů, Poháru České republiky a je zároveň kandidátským
podnikem pro Mistrovství České republiky ve Sprintrally.
Termín konání rally je 19. a 20. 8. 2011. Soutěž je rozdělena na 4 sekce. První sekce bude
zahájena slavnostním startem posádek do soutěže v pátek na Palackého náměstí v 18:00 hodin.
Po přejezdu rampy se automobily vydají do kasáren k předstartovnímu servisu a první soutěžící
se postaví na start RZ 1-městského okruhu v 19:30. Start je oproti loňskému roku přemístěn
do Žižkovy ulice, kde v okolí bývalé prodejny Barum budou moci diváci pohodlně sledovat
jak starty jednotlivých posádek, tak i jejich další průjezdy. Městský okruh absolvují posádky
celkem dvakrát, přepokládá se pohyb až čtyřech posádek na trati. Po odjetí RZ 1 skončí
posádky v areálu kasáren. Další 3 sobotní sekce tvoří tři rychlostní zkoušky vedoucí z Kostelce nad Orlicí do Lhot u Potštejna, z Pekla nad Zdobnicí do Rychnova nad Kněžnou a nejtěžší
ze Skuhrova nad Bělou do Dobrého. Tyto zkoušky absolvují posádky ve dvou okruzích, do Lhot
u Potštejna zavítají třikrát, první ostrý start do RZ 2 je v 8:40 za nádražím. Slavnostní vyhlášení
výsledků po dojezdu soutěžících opět na rampě na Palackého náměstí v předpokládaném čase
17:00 hodin.
Ředitelsví, Dispečink a Servis soutěže bude umístěn v areálu bývalých kasáren, kam bude
divákům za dodržení určitých podmínek vstup povolen.
Vážení spoluobčané, věřím, že společně opět vše zvládneme tak, aby v roce 2012 mohli
do podhůří Orlických hor zavítat ty nejlepší české a zahraniční posádky již v rámci seriálu
MČR Sprintrally.
Další informace o soutěži týkající se mimo jiné také dopravních omezení naleznete
na www.rally-kostelec.cz. V tištěném programu, který bude před rally k dispozici v informačním centru Kostelec nad Orlicí, v prodejně Renovak a na čerpacích stanicích HDB naleznete
většinu informací v tištěné podobě.
Za realizační tým Václav Krejsa, Filip Krtička, Vladimír Holan, Jan Vodehnal

RZ/ČK

Místo

Čas 1. posádky

Sekce č. 1 - 19. srpna 2011
ČK 0

Kostelec n.Orl., Palackého nám. - rampa

18:30

RZ 1

Kostelec nad Orlicí, Žižkova ul.

19:30

Sekce č. 2 - 20. srpna 2011
RZ 2

Kostelec nad Orlicí – Lhoty u Potštejna

8:35

RZ 3

Peklo – Rychnov nad Kněžnou

9:06

RZ 4

Skuhrov nad Bělou – Dobré

9:39

Sekce č. 3 - 20. srpna 2011
RZ 5

Kostelec nad Orlicí – Lhoty u Potštejna

11:48

RZ 6

Peklo – Rychnov nad Kněžnou

12:19

RZ 7

Skuhrov nad Bělou – Dobré

12:53

Sekce č. 4 – 20. srpna 2011
RZ 8

Kostelec nad Orlicí – Lhoty u Potštejna

15:01

ČK 8A

Kostelec n.Orl., Palackého nám. - rampa

15:04

RZ 1

START - CÍL

START RZ

RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA

CÍL RZ

SPOJOVACÍ ÚSEK

SERVISNÍ
PARKOVIŠTĚ

RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA

RZ 1

PF

UZAVŘENÉ
PARKOVIŠTĚ

