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Ralty mezi vinohrady už má finální podobu
PřlpŤavy dvanáctého
ročniku Agrotec PetŤoĎa§
rally, s centrem v
Hustopečích, jBou v plněm
pťoudrr. Letošní íočnik
soutěže se uskutečni
17. a 18. čeřfia 2016,
tíadičně jako §oučást
čé§kého šampionátu.

TOMÁŠ PLACHÝ

Hu§toPéře , Dvanáctý roč
nik Agrotec Petronas rally s
centrem v jihomoravských
Hustopečích, do§tává ko-
nečnou podobu. Pořadatelé
mají schválenou trat zá
stupcem jezd€ů, doladuje se
časový harmonogřam a po-
s]ední detaity, aby bylo vše
připrav€no ke §tartu na
hustopečském náměsti- L€-
to§ odsunuje prvni vůz v
pátek 1Z června, netradičně
v ve člvrt ná osm večer

Český šampionát odstar-
tóvál o vlkendD na Šumávé
za měsic §e bude závodit v
českém KŤumlově a Husto-
peče budou ďetím podni
kem č€ského kalendáře.
Podobně je tomu i na slo-
ven§ku, po prvnim staŤtu v
mad'alském Egeru a zrušení
prešov§ké soutěže bude
hustopečská rally druhým
děistvím §eňálu našich yý-



chodnich sous€&i V plném
proudu je i EuŤopean RaIy
Trophý kam 5e hustopečský
závod lŤací po rcční Pairze_

"Hlavně 
máme za s€bou

schválení tratě áshrpcem
iezdtů Ve svazu ra y Perí€m
cern oho rsk]i,íí! na FlA byla
poslána Zvtáštni Ustanoveni
kvůli kompatibilitě s MsR
doznal několika zíněn ča§o
Vý harmonograrn, stejně
jako loni plánujeme pro
posádky možn§t elektío
nického přihlášení íraopak
slovenské posádky §e budou
přihlašovat pŤes systém,

kteIý, Provozuie slovenský
sAMs,' vypovida ředitel
hustoP€č§ké §outěže Rudolf
Kouňl.

Pro netipělivé fanoušky a
pravidelné účashíky múže-
me definitivně potvídit tra-
diční formát pátek v€č€r (2x
2 RZ 2 zkoušky za tmy) -
sobota (2x 3 Rz). celk€m
čeká na posádky více než

}atly

Go,ča(. n. J6!d.tt '

Ptltekv.čař2r?ia2
zkoušky za tmy, 65
kltomelrů
§olola: 2x 3 Rz,85

celkem víc než §o
ostnich kiiometú

l5o ost ých kilomemt. stej
ně jako loni se tradični
,ve|ký' s€rvis pŤe§,me na
sobotní alopol€dnq prosto-
Ťem bude osv&čený aíél
hustopečské s?olďnosti
Moss lrgistic§ -l€tos po
jedeme v pátek 65 kilomet
nl. v sobotu asi 85 kilomet
íů, což je v podstatě podob-
ně jako loni, To vyhovuje i

sloveNkým požadavkům,
nebot s€ v jejich šampioná-
trr boduje každá €tapa
zvlášL v pátečnim harmo-
no8ramu 5e objevi testy
Bořetice a Homi
Bojanovice/Diváky, v sobotu
se bude závodit na úsecich
Němčičky, stalovice a
Nikolčice/Kuldě jov," dopl_
ňuje Rudolf Kóuřil.

síltruJE sE vEČE Husio pečská rally te ntokrát bude míst start v pátek Ve čtvrt na devď večer Na závodniky čekají V okoli Husto pečí
vPlm /a|ímaw a náočné roi ](,,ost,1,o,Š"y Fď


