8. RC Rallye Český Krumlov se představuje
(tisková informace 1 – 1. května 2018)

Premiérový ročník RC Rallye Český Krumlov se uskutečnil v květnu 2011. Od té doby je tato soutěž
zmenšených, rádiem řízených modelů, součástí oficiálního doprovodného programu Rallye Český
Krumlov. Letos se soutěžící se svými vozy sejdou na českobudějovickém výstavišti již poosmé.
V sobotu 19. května 2018 na účastníky čeká celkem osm měřených úseků, které se odjedou
v prostoru u diváckého „vracáku“ hned vedle servisního zázemí Rallye Český Krumlov. Po skončení
soutěže se závodníci přesunou do Českého Krumlova, kde přímo na cílové rampě „velké“ Rallye Český
Krumlov proběhne vyhlášení výsledků a předání cen nejrychlejším. V minulých letech provázela
vyhlášení výsledků skvělá divácká kulisa. Za zády dekorovaných jsou navíc již často slyšet
nastartované motory skutečných závodních speciálů, které se vracejí z rychlostních zkoušek.
Do uzávěrky přihlášek, která je v pondělí 14. května 2018, je ještě dost času. K dnešnímu dni je
přihlášeno deset závodníků. Zatím se nepřihlásil žádný z minulých vítězů RC Rallye Český Krumlov,
který by přijel svůj triumf letos obhájit. Mezi přihlášenými je Radek Perník s tovární Škodou Fabia R5.
Jeho syn Michal, který pojede s Volkswagenem Polo R WRC, je favoritem v kategorii Junior, ale
zlepšující se řidičské schopnosti tohoto mladíka ukazují i na boj o absolutní vítězství. Dvojic „otec a
syn“ je v seznamu přihlášených více. Martin Rada představí Škodu Octavia WRC, jeho syn Ondřej pak
Škodu Fabia R5. Jan Matoušek se postaví na svůj první start s Lancií Delta HF Integrale, syn Honzík
s Volkswagenem Polo R WRC. Naopak kategorii „Veterán“ pravidelně zastupuje Miroslav Lovčík
s Fordem Escort RS Cosworth. Se zajímavým vozem je přihlášený Jan Benych, který RC Rallye Český
Krumlov již v kategorii Junior v minulosti vyhrál. Jedná se o historický Ford Sierra RS Cosworth, který
bude mít na českých „RC“ tratích svou premiéru. Honza bude letos již bojovat mezi seniory a malým
hendikepem mu může být pouze pohon zadní nápravy jeho speciálu. Jeho bratr Dalibor je přihlášen
s Fordem RS200, ale spolehlivost tohoto vozu je velice vrtkavá. Zatím posledním přihlášeným je Milan
Anderle se Subaru Impreza WRC.
8. RC Rallye Český Krumlov se může zúčastnit každý, kdo vlastní model v měřítku 1:10, který je
poháněn elektromotorem a má karosérii vozu, která startuje nebo v minulosti startovala na nějaké
automobilové soutěži. Veškeré informace, včetně pravidel a přihlášky, naleznete na oficiálních
stránkách 14. ÚAMK RC Rally Cupu Český Krumlov 2018 – www.rca-ck.com nebo na oficiálních
stránkách 46. Rallye Český Krumlov – www.rallyekrumlov.cz. Navíc ten, kdo se přihlásí do 6. května
2018, se objeví v seznamu přihlášených jezdců, který vyjde v oficiálním papírovém programu
46. Rallye Český Krumlov.
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