
Hustopečská rallye? Nadstandardní zážitek i orga{{zace
VÁCLAV PETRŮ

Hu§toPeče - Tiiná.ty loč,
ník Hustopečské 1.11lye je
minulostí. Ředi!ťt záVodu
Rudolf Kouřil lvrdi, ž€ patřil
m€zi mimořádně Vydařeně,

Po dvd dny s€ Husiopeče
jako posledních lřinácl lel
vždy v červnu proměnily na
tepajIcí Centrum automobi-
]ového sportu u nás, Ve
městě a okoli 5e uskutečnil
daIši ročnik Hustopečské
ra]lye, Nejlépe 5i na nevy
zp}tatelné trati kolem vinic
počínalh€gemon tohoto
podniku za poslední Iéta Jan
Kopecký, Pětatňc€til€lý
č€ský závodnik n€naše] na
iihu Mor.vy přcmožltcle

potřeti v řadé a €elkové po-
sedmé v kariéře -potvrdilo
se, že Honza je z našich zá
vodníkú určitě nejvyježdě
nější, ]ezdi trochu na hraně
a l€ celkově trošku jind€"'
uvedl ředit€l závodu Rudolf
(ouňt,

KIOUZAVÝ POVRCH
Kope(kého Cesta za očeká
vánou výhrou ovšem neby]a
pňmoaalá, po čtvrté a páté
rychlostni zkoušce musel
kvůli def€ktu pi€nechat
pruní misto týmovémU ko,
Ie8ovj Tidemandovi ze
sveds}a ,Letošnl zJvod
ovlivnily přehóňky Známý
hUstopea§ký pŤ.rCh klouže
už za sucha, co tcprve, když

,aprší a vznikne 7 loho blá
to strašně to k]oulalo le
n€skutečné, jak se s tim
jezdci dokázati srovnat "

sklonil pokionu závodnikům
Kouřii a dodal, ,.I když iako
vé překvapeni to není. pro,
tože se v Hustop€čich sešlo
nejkvalitnějši startovni pole
u nás od Barum rallye, Pře
háňky přidaly na atraktivitě,
přotože traí byla ne,"yzpy
tatelná každý chvilku tnhal
pilku,' 2amIoUValo se Kou,
řilovi,

KUs PP,{CE
oíganizátoři po letošn'm
ročniku neskrývají nadš€ni,

"lsem ma..(imálně spokoje-
ný, Myslím. že pořadtrtelé

odvedli velký kus práce Če
iali jsme, že neuděláme
špatnou rally, ale že bude až
tak dobrá, to bythom před
začátkem táky n€řek]i." při
znal šéí ávodu,

DřvÁct t BlzPEčNosT
A v čem kromě kvalitni or
ganizace a netíadični trati
spočivá výiimečnost Husto
pečské íallye? "Vpusrili isme
diváky do bezprosaředni
blízkosti, což na ostátni(h
ávodech nebývá z!rykem s
nádsázkou řďeno 5i ná
vštěvníci mohli v podstatě
skoIo sáhnout na jednotlivá
auta, pňčemž jsme samo-
zřeimě mysleli na bezpeč
nost diváků," poimenoval

jednu , výhod jihomoravs}
rallye Kouřjl,

Množslví diváků v bhz
kosli lrali ovš€m v tomto
ročniku pařadoxně zpúso
bi1o také komplikaci, ,,Ne
čekali jsme, že se na nékte
rých mí§tech shromaždi ia
lik divák|t, Jedna z rychlosl
nich zkoušek se zpozdila,
pIotože isme museli zaiistj
bezp€čnost podniku,"
upře§nil Kouři],

Ani mimé zalržení v očjc
pořadatelů nic neměn' na
hódnó.ení ]etošního íočni
ku. za vše pod]e ředitele
hovoří ohlasy samotných
závodníků, "Někteří 

jezdci
byli překvapeni 2 nadstan-
dardni Péče," uzavř€l Kouř


