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Vážení fanoušci rallysportu,
soutěžácká sezona bude pokračovat o víkendu 7. – 9. srpna 2020 „dvojzávodem“ KOWAX ValMez Rally a KOWAX Rallysprint. Do soutěže s centrem ve Valašském Meziříčí a v Kopřivnici je přihlášeno 128 posádek soudobých a historických vozů.
Podruhé v sezoně pořadatelský tým Valašky dokráčel ke svému cíli, finální organizaci automobilové soutěže.
Zatímco v dubnu to vinou aktuální epidemiologické situace nevyšlo, počátkem srpna se tak snad už stane.
Ve formátu pátek – neděle se odjede KOWAX ValMez Rally, pátek – sobota bude zároveň určen KOWAX Rallysprintu.
Dvoudenní klání zůstává zařazeno do seriálu ERT – Central Rally Trophy a zároveň bude druhým závodem
SONAX MČR v rally. Posádky budou závodit na silnicích Moravskoslezského a Zlínského kraje na osmi úsecích
(vždy dvakrát), s délkou rychlostních zkoušek cca 143 km. Start i cíl soutěže bude na polygonu v Kopřivnici.
Pouze sobotní část soutěže – KOWAX Rallysprint – bude zápočtem do MČR v Historické rally, LIQUI MOLY
Rallysprint Serie a nově i seriálu CEZ Historic Rally. Na účastníky osm rychlostních zkoušek, tedy necelých 71
„ostrých“ kilometrů.
Všem divákům přejeme nezapomenutelné zážitky!
Organizační výbor

PROGRAM KOWAX VALMEZ RALLY 2020
Shakedown

07. srpna 2020
17:30 - 20:00 hodin

servis Kopřivnice

Start I. etapy rally:

08. srpna 2020 - 07:00 hodin

servis Kopřivnice

RZ 1 | 5 FULNEK

07:57 hodin | 13:23 hodin

SUMÁŘ I. etapy

RZ 2 | 6 LEŠNÁ

08:45 hodin | 14:11 hodin

Počet RZ:

8

09:23 hodin | 14:49 hodin

Délka RZ:

70,88 km

RZ 3 | 7 BYSTŘIČKA
RZ 4 | 8 TATRA 1

10:28 hodin | 15:54 hodin

Délka trasy: 285,32 km

Cíl I. etapy rally:

08. srpna 2020 - 16:10 hodin

servis Kopřivnice

Start II. etapy rally:

09. srpna 2020 - 06:50 hodin

servis Kopřivnice

RZ 9 | 15 CHORYNĚ

08:03 hodin | 14:19 hodin

SUMÁŘ II. etapy

RZ 10 | 16 JUŘINKA

08:29 hodin | 14:45 hodin

Počet RZ:

8

RZ 11 | 14 HÁJOV

09:34 hodin | 13:03 hodin

Délka RZ:

72,30 km

RZ 12 | 13 TATRA 2

10:03 hodin | 12:19 hodin

Cíl rally:

09. srpna 2020 - 15:54 hodin

Délka trasy: 248,68 km

servis Kopřivnice

SUMÁŘ

Počet rychlostních zkoušek rally: 		

16

KOWAX

Délka rychlostních zkoušek rally: 		

143,18 km

ValMez rally
2020

PROGRAM KOWAX RALLYSPRINT 2020
Start

08. srpna 2020 - 07:00 hodin

RZ 1 | 5 FULNEK

07:57 hodin | 13:23 hodin

SUMÁŘ

RZ 2 | 6 LEŠNÁ

08:45 hodin | 14:11 hodin

Počet RZ:

8

RZ 3 | 7 BYSTŘIČKA

09:23 hodin | 14:49 hodin

Délka RZ:

70,88 km

Délka trasy rally bez rychlostních zkoušek:

390,82 km

RZ 4 | 8 TATRA 1

10:28 hodin | 15:54 hodin

Celková délka trasy rally:			

534,00 km

Cíl rally:

16:10 hodin

3

servis Kopřivnice

Délka trasy: 285,32 km

servis Kopřivnice

ZÁPOČTY KOWAX VALMEZ RALLY 2020 a KOWAX RALLYSPRINT 2020

PARTNEŘI RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK

PARTNEŘI RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK

FULNEK

LEŠNÁ

BYSTŘIČKA

TATRA 1

CHORYNĚ

JUŘINKA

HÁJOV

FULNEK

TATRA 2

MEMORIÁL JIŘÍHO SEDLÁŘE
FIA European Rally Trophy – ERT Region Central
SONAX MČR v rally
Juniorský mistr ČR
Dámský pohár ČR
Peugeot Rally Cup Czech Republic
Pohár Pirelli 2020

LEŠNÁ

BYSTŘIČKA

TATRA 1

AUTOKLUB Mistrovství ČR v rally historických vozidel
FIA CEZ Historic Rally
LIQUI MOLY Rallysprint Série
Pohár 2+
Pohár Pirelli 2020
Čermák a Hrachovec ADAM CUP 2020
Pohár mládeže

ČINOVNÍCI RALLY
DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI KOWAX RALLYSPRINT 2020
POZICE
JMÉNO

DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI KOWAX VALMEZ RALLY 2020
POZICE
JMÉNO
Hlavní sportovní komisař rally

Zdeněk BĚLÁK

Willi SINGER (AUT)

Sportovní komisaři rally

Jan REGNER (CZ)

Pozorovatel FIA

Andy MILLNS (GB)

Sportovní komisaři

Jan REGNER
Jiří VENUŠ
Jiří MÁŠA

Hlavní technický komisař

Jiří MÁŠA

Hlavní technický komisař

Hlavní časoměřič rally

Hana HLOBILOVÁ

Hlavní časoměřič rally

Hana HLOBILOVÁ

Bezpečnostní delegát ASN

Miroslav SMOLÍK

Bezpečnostní delegát ASN

Miroslav SMOLÍK

Sekretář ASN

Jan MOCHAN

Sekretář ASN

Jan MOCHAN

Jakub HOFBAUER

Styk se soutěžícími

Jakub HOFBAUER

Styk se soutěžícími

Willi SINGER

Jan REGNER

Andy MILLNS

Miroslav SMOLÍK

Chairman of the Stewards
Hlavní sportovní komisař

Steward ASN
Sportovní komisař ASN

FIA Observer, Steward
Pozorovatel FIA

Safety Delegat
Bezpečnostní delegát ASN

Zdeněk BĚLÁK

Jiří VENUŠ

Steward ASN
Sportovní komisař ASN

Steward ASN
Sportovní komisař ASN

ČINOVNÍCI KOWAX VALMEZ RALLY
Hana HLOBILOVÁ

Jiří MÁŠA

Jakub HOFBAUER

Jan MOCHAN

Chief Timekeeper
Hlavní časoměřič

Chief Scrutineer
Hlavní technický komisař

Competitors’ Relations Officer

Secretary of the Stewards
Sekretář sport. komisařů

Styk se soutěžícími

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KOWAX VALMEZ RALLY a KOWAX RALLYSPRINT
POZICE
JMÉNO
Předseda

TOMAŠTÍK Jaromír
KOUŘIL Rudolf

Členové

MYNÁŘOVÁ Petra
PLACHÝ Tomáš

HLAVNÍ ČINOVNÍCI KOWAX VALMEZ RALLY a KOWAX RALLYSPRINT
POZICE
JMÉNO

Rudolf KOUŘIL

Petra MYNÁŘOVÁ

Jaromír TOMAŠTÍK

Clerk of the course
Ředitel rally

Secretary of the rally; Deputy COC

Chief Safety Officer

Tajemnice rally; zást. ředitele

Hlavní činovník pro bezpečnost
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Ředitel

KOUŘIL Rudolf

Zástupce ředitele

TOMAŠTÍK Jaromír

Zástupce ředitele; tajemnice rally

MYNÁŘOVÁ Petra

Hlavní činovník pro bezpečnost rally

TOMAŠTÍK Jaromír

Zást. hl. činovníka pro bezp. rally

PILNÁ Petra

Hlavní činovník pro tisk

PLACHÝ Tomáš

BEZPEČNOST PŘI SLEDOVÁNÍ KOWAX RALLY 2020

RALLYSPORT MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÝ
ZÁKLADNÍ ZÁSADOU VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
JE OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K RALLY 2020 VOLEJTE DISPEČINK

+420 733 401 669 | +420 777 505 402
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KOWAX RALLYSPRINT 2020

ČINOVNÍCI A PŘEDSTAVITELÉ

KOWAX
RALLYSPRINT
2020
KALENDÁŘ
ČESKÝCH
AUTOMOBILOVÝCH

SONAX MČR v rally 2020
10. – 12. 7. Rally Bohemia
		
Mladá Boleslav
7. – 9. 8. KOWAX ValMez Rally
		
Valašské Meziříčí
26. – 28. 9. Invelt Rally
		
Pačejov Horažďovice
6. – 7. 11. Rallye Šumava
		
Klatovy

RALLY V ROCE 2020

LIQUI MOLY Rallysprint Série
24. - 25. 7. BOHEMIA DRIVE Rally
		
Příbram
7. - 8. 8. KOWAX Rallysprint
		
Valašské Meziříčí
11. - 12. 9. - XXVIII. Rally Vyškov
9. - 10. 10. FUTURES CONTPRODUCT
		
MoravaŠternberk
23. - 24. 10.- XVII. PARTR Rally
		
Vsetín

SHAKEDOWN - 02,51 km			

		

AUTOKLUB Mistrovství ČR v rally
historických automobilů
10. - 12. 7. Bohemia Rally
		
Mladá Boleslav
24. - 25. 7. BOHEMIA DRIVE Rally
		
Příbram
7. - 8. 8. KOWAX Rallysprint
		
Valašské Meziříčí
27. - 28. 9. - 41. INVELT Rally Pačejov
		
Horažďovice
23. - 24. 10. - XVII. PARTR Rally
		Vsetín
5. - 7. 11. - 29. Historic Vltava Rally
		
Klatovy

pátek 07. 08. 2020

Partner SHAKEDOWNU

Start prvního jezdce:
SHAKE | 07. srpna 2020 – 17:30 hodin

SA
SHAKEDOWN
* je určen pouze pro posádky
přihlášené do
KOWAX ValMez Rally 2020.
* fanoušci budou moci sledovat testovací zkoušku pouze v
diváckém místě u Brány 6.
* polygon bude v pátek 07.
srpna 2020 otevřen v době
od 16:30 do 21 hodin.
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INFORMACE PRO DIVÁKY

KOWAX VALMEZ RALLY | KOWAX RALLYSPRINT 2020
Pro zájemce o sledování KOWAX ValMez rally a KOWAX
Rallysprintu je připraven ke koupi POUZE JEDEN DRUH
VSTUPENEK.
Je tomu tak v reakci na současnou epidemii. Bylo proto
rozhodnuto, že si diváci nemohou koupit osvědčené permanentky.
„Toto opatření plyne z hygienických důvodů. V opačném
případě bychom nebyli schopni garantovat počet lidí v určitém místě u tratí rychlostních zkoušek, především pak
na pořadatelem připravených diváckých místech,“ vysvětli přijaté opatření šéf organizačního štábu KOWAX ValMez rally a Rallysprintu Jaromír Tomaštík.

Výběr vstupného se týká většiny automobilových rally v
České reopublice, uplatňováno je rovněž na evropských,
a také světových rally.
Zajistit, respektive získat finanční prostředky na tak organizačně, technicky a pořadatelsky náročný podnik, jakou
automobilová rally bezesporu je, totiž není jednoduché.
Nejde tedy ze strany pořadatele KOWAX ValMez rally a
KOWAX Rallysprintu o nic mimořádného či neobvyklého.
Právě výběr vstupného na rychlostní zkoušky totiž tvoří
v rozpočtu soutěže důležitou položku.
Diváci, kteří se rozhodnou souboje soutěžních posádek
podél tratí rychlostních testů KOWAX ValMez rally a KOWAX Rallysprintu sledovat, se stanou, díky zakoupení
vstupenky, pro pořadatele významným partnerem.
Všem, kteří si vstupenku zakoupí, pořadatel, Valašská
rally s.r.o., moc děkuje.

VSTUPENKY: (opravňující k jednorázovému vstupu)
Pátek 7. srpna 2020
50,- Kč

Shakedown + servis

VSTUPNÉ
Vstupenky opravňující ke vstupu do prostor vymezených
pro diváky budou v prodeji na přístupových místech k tratím rychlostních zkoušek. Totéž platí rovněž pro areál polygonu TATRA v Kopřivnici, jenž je mimo jiné také místem
testovací zkoušky, takzvaného shakedownu (pátek 07.
srpna 2020) a čtyř rychlostních zkoušek (2x sobota - 08.
srpna a 2x neděle 09- srpna 2020).
Přehled diváckých míst a tipů, odkud lze rally bezpečně
sledovat, najdete v mapových podkladech na oficiálních
internetových stránkách www.valasskarally.cz a v tomto
elektronickém diváckém průvodci.

Sobota 8. srpna 2020
RZ Fulnek

80,- Kč

RZ Lešná

80,- Kč

RZ Bystřička

80,- Kč

RZ Tatra 1

100,- Kč

Neděle 9. srpna 2020
RZ Choryně

80,- Kč

RZ Juřinka

80,- Kč

RZ Hájov

80,- Kč

RZ Tatra 2

100,- Kč

VSTUP ZDARMA
* děti do 10 let v doprovodu rodičů či dospělé osoby
* zdravotně postižení (průkaz ZTP, v případě RZ Tatra jim bude umožněn vjezd do areálu polygonu
			
a parkování v blízkosti servisního areálu a RZ)

ZÁKLADNÍ ZÁSADOU VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ JE OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K RALLY 2020 VOLEJTE DISPEČINK

+420 733 401 669 | +420 777 505 402
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RZ 1 | 5 FULNEK - 06,89 km			

		

sobota 08. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

START úvodní rychlostní zkoušky je situován na náměstí ve Fulneku (DM A + B). Odtud se posádky vydají přes obydlenou část města k zajímavé pasáži na jeho konci s přehlednou vracečkou (přístup pouze
pěšky, stání nad úrovní cesty, Tip 2).
Trať pokračuje rychlejší pasáží s několika horizonty do obce Jestřabí. Tady posádky zpomalí nejen retardér při nájezdu do vesnice, ale po jeho projetí i technická pasáž po místních komunikacích.
Po výjezdu z Jestřabí posádky opět čeká rychlejší pasáž v otevřené krajině, kterou předělí tři retardéry.
Jeden pak v těsné blízkosti obce Kletná, po jejímž projetí protnou posádky letmý cíl měřeného testu.
Vzhledem k omezenému přístupu a parkovacím kapacitám doporučujeme návštěvu této rychlostní zkoušky pouze
místním obyvatelům.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

DM A + B - FULNEK (00,00 – 00,15 km)
GPS souřadnice: N 49°42.754‘, E 17°54.200‘
Ihned po startu na náměstí ve Fulneku čeká na posádky
při opuštění náměstí technická pasáž s vymezením průjezdu. DM A (vlevo od startu, příchod jen z Masarykovy
ulice), DM B (vpravo od startu, příchod od ulice Kledenského a z přechodu přes hlavní cestu, divák bude moci zůstat jen v jednom z vyhrazených prostorů).
V těsné blízkosti se nabízí možnost sledovat soutěžní

vozy při jízdě také v odbočení do ulice Mendlovy (Tip 1,
00,23 km, GPS souřadnice odbočení do ulice Mendlova:
N 49°42.714‘, E 17°54.065‘).
Přístup Fučíkovou ulicí na/z náměstí bude zakázán.
Tip 2 - FULNEK (01,00 km)
Levá přehledná vracečka do kopce na výjezdu z Fulneku. Přístup ulicí Sportovní, parkování na jejím začátku u
Sportovní haly (GPS souřadnice parkoviště N 49°42.669‘,
E 17°53.969‘). Dále přístup pěšky.

DM A | B

DM A + B

TIP 1

TIP 2

Partner RZ

TIP 2
Start prvního jezdce:
RZ 1 | 08. srpna 2020 – 07:57 hodin
RZ 5 | 08. srpna 2020 – 13:23 hodin
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RZ 2 | 6 LEŠNÁ - 12,66 km			

		

sobota 08. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Rychlostní zkouška Lešná patří k pilířům KOWAX rally ValMez. Vložka vychází z podoby kultovní erzety
Valašské rally ValMez. Vzhledem k regulím RSS však musela být výrazně zkrácena. Přesto zůstává, stejně, jako je tomu v případě Valašské rally ValMez z posledních let, nejdelším měřeným testem letošní
KOWAX Rally a Sprintrally.
Zkouška odSTARTuje v obci Hostašovic. Posádky z ní pokračují přes přehlednou rychlou pasáž na konci
(Tip 1) směrem do Jasenice. Tady je čeká odbočení vlevo na místní komunikaci. Rychlejší pasáží se pak
dostanou na zemědělskou komunikaci, po níž se závodilo i v minulých letech. Po průjezdu populárního takzvaného
skákacího mostku se soutěžící po pravé vracečce (Tip 2) nasměrují zpět směrem do centra lešenské místní části
Jasenice, kde odbočí vlevo na komunikaci ve směru k Perné.
Po přehledném stoupání s několika horizonty dosáhnou soutěžní vozy začátku Perné, kde je v prostorné křižovatce
přehledné a zajímavé odbočení (DM C).
Soutěžní posádky pak čeká, před vjezdem do obce Vysoká (Tip 3), rychlá pasáž s retardérem.
Průjezdem vracečkou v obci se soutěžící dostanou těžkým sjezdem na okraj Lešné u Valašského Meziříčí (DM D).
Tyto pasáže už většina posádek zná, včetně nájezdu na panely před Mštěnovicemi (Tip 2).
V Mštěnovicích absolvují soutěžní posádky technický průjezd s odbočením vlevo na komunikaci do Valašského Meziříčí-Byniny. Po 400 metrech následuje CÍL a stanoviště STOP.
Přístup k cíli je od Valašského Meziříčí-Byniny ZAKÁZÁN!
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

Tip 1 - HOSTAŠOVICE (0,72 km)
Rychlá pasáž na výjezdu z obce, příjezd po místní komunikaci kolem hřbitova (směr odbočení v obci N 49°32.026‘,
E 17°59.807‘)
Tip 2 - JASENICE (03,87 km) – MŠTĚNOVICE (10,69 km)
– tip pro rallyové srdcaře!
GPS souřadnice parkování: N 49°30.782‘, E 17°57.740‘
Rychlostní zkouška vede podél obce Jasenice s vyústěním na hlavní komunikaci Jasenice – Mštěnovice (před
napojením lze doporučit nejen toto odbočení, ale i cca o
200 metrů dříve zajímavou pasáž přes mostek).
Dále lze soutěžní vozy sledovat ve známém odbočení
vpravo na panely, ve směru do Mštěnovic.
Do spojnice mezi těmito zmíněnými body RZ je umožněn
vjezd a parkování nejpozději 1:30 hodiny před startem
prvního vozu (!).
Po prvním průjezdu NEBUDE úsek otevřen.
Pokud se pro toto místo rozhodnete, počítejte se sledováním vozů v tomto místě po oba průjezdy (odjezd až po
průjezdu vozu s označením svoz výsledků).
DM C - PERNÁ (06,30 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°31.756‘, E 17°57.069‘
(od Petřkovic, po průjezdu Perné, parkování na zemědělské komunikaci)
GPS souřadnice parkování: N 49°31.639‘, E 17°56.727‘
(od Lešné)
Letošní ročník nabídne staronový průjezd Pernou, bez už
pro Valašskou rally ValMez téměř tradičního míjení soutěžních vozů v blízké křižovatce. V této přehledné křižovatce čeká posádky náročné odbočení vlevo.
Tip 3 - VYSOKÁ (07,40 km)
Rychlá pasáž na příjezdu do obce, přehledný úsek z Perné, zakončený zpomalovacím retardérem před obcí.
Příjezd od Lešné (směr příjezdu N 49°31.068‘, E
17°56.029‘), parkování na kraji příjezdové komunikace
(do bodu N 49°31.022‘, E 17°56.497‘), DÁLE PŘÍSTUP
POUZE PĚŠKY!. ZÁKAZ parkování na okolních loukách!

DM D - LEŠNÁ (08,64 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°30.618‘, E 17°56.195‘
Rychlostní zkouška směřuje do Vysoké (s průjezdem pravé vracečky). Odkud trať pokračuje rychlých uskákaným
sjezdem do levého odbočení v křižovatce ve tvaru písmene T.
Sledování soutěžních vozidel je omezeno vymezením únikových zón po předchozí rychlé pasáži.
Převážně je možné stát ve směru rychlostní zkoušky
vpravo nad úrovní silnice.
Ve výjezdu bude umožněno stání i na levé straně trati.
Divácké místo nabízí dva prostory pro parkování. Větší
se nabízí na paralelní silnici podél výpadovky Valašské
Meziříčí – Hranice na Moravě (GPS souřadnice parkování:
N 49°30.618‘, E 17°56.195‘).
Dále bude možné parkovat na cestě od Lešné, kde je
však kapacita omezena. Navíc fanoušci budou směřováni
sledovat rally výše do sjezdu od Vysoké (GPS souřadnice
parkování: N 49°30.763‘, E 17°56.264‘).
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TIP 2

DM C

TIP 1

TIP 3

TIP 2

DM D
TIP 2

Partner RZ

Start prvního jezdce:
RZ 2 | 08. srpna 2020 – 08:45 hodin
RZ 6 | 08. srpna 2020 – 14:11 hodin

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K RALLY 2020 VOLEJTE DISPEČINK

+420 733 401 669 | +420 777 505 402
DM C

DM D
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RZ 3 | 7 BYSTŘIČKA - 08,16 km			

		

sobota 08. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Úsek kolem přehradní nádrže Bystřička patří k nedílné součásti Valašky, tedy i KOWAX ValMez rally.
Proti posledním ročníkům, i plánovanému dubnovému itineráři, dozná zásadní změny. Nejenže bude
výrazně zkrácena, ale hlavně se pojede v opačném směru, dokonce bude vynechána populární JTRT
Aréna na parkovišti pod přehradní hrází Bystřička.
Nové je i umístění startu i cíle. Podoba tratě však nebude ve spojení s valašskou soutěží žádnou novinkou. V novém tisíciletí se závodilo z Velké Lhoty až do Horní Jasénky a Vesníku (cca 25 km – takzvaná Valašská
bomba), nebo do Malé Bystřice (přes Santov – cca 13 km).
START rychlostního testu je v katastru obce Velká Lhota. Po rychlejší pasáži se soutěžící dostanou k přehledné vracečce nad obcí (Tip 1). Poté je čeká technický, ale zároveň rychlý sjezd v obci (Tip 2). Ten ukončí až levé odbočení U
Vodníka (Tip 3 ve směru do jednosměrky).
Následuje náročný úsek v těsné blízkosti vodní nádrže Bystřička, který vyústí do diváckého místa U Bušů (DM E).
Zkouška pokračuje rychlejší pasáží s řadou technicky náročných zatáček a horizontů až do místní části Velká Lhota-U
Pavlů, kde je CÍL.
Přístup k cíli je omezen, aby pro závodní vozy zůstala silnice průjezdná.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

Tip 1 - VRACÁK (01,08 km)
Široká pravá vracečka po sjezdu krátce po startu RZ. Stání nad úrovní vozovky. Příjezd vozidel přes Videčské Paseky (odbočení ve směru N 49°25.783‘, E 18°5.701‘).
Jedná se o úzkou lesní komunikaci využívanou cyklisty –
prosíme, jeďte pomalu a ohleduplně!
Neomezujte parkováním místní obyvatele (GPS souřadnice parkování: N 49°26.062‘, E 18°2.920‘).
Tip 2 - VELKÁ LHOTA (01,80 km)
Průjezd obcí s levou zatáčkou a následným sjezdem. Stání nad úrovní vozovky (GPS souřadnice tipu: N 49°26.198‘,
E 18°2.152‘). Přístup pěšky z místa před startem. Příjezd
vozidel bude omezen zákazem před značkou Velká Lhota.
Parkování po pravé straně ve směru do Valašského Meziříčí (GPS souřadnice parkování: N 49°26.513‘, E 18°1.896‘
– dodržujte pokyny pořadatelů).

Tip 3 - U VODNÍKA (03,53 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°25.300‘, E 18°1.059‘
(parkoviště pod hrází Bystřička, přístup pěšky, bližší příjezd auty k Tipu 3 NEBUDE vzhledem k evakuační trase
POVOLEN)
Levá vracečka po rychlém sjezdu z Velké Lhoty. Omezené stání nad úrovní vozovky, případně možnost sledovat
soutěžní vozy v dalším technické pasáží (před průjezdem
předjezdce 000 bude průchod uzavřen).
DM E - U BUŠŮ (05,77 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°25.094‘, E 18°2.671‘
Přehledný výjezd z jednosměrky, zpomalený retardérem. Sledování na pravé straně trati RZ. Po levé straně
rychlostní zkoušky a vzhledem k havarijnímu stavu stání
na střechách garáží NEBUDE DOVOLENO!

Partner RZ

TIP 2
TIP 1

Start prvního jezdce:
RZ 3 | 08. srpna 2020 – 09:23 hodin
RZ 7 | 08. srpna 2020 – 14:49 hodin

TIP 3

DM E
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TIP 1

TIP 2

TIP 3

DM E

RZ 4 | 8 TATRA 1 - 07,73 km			

		

sobota 08. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Rychlostní zkouška je umístěna na komunikacích zkušebního polygonu kopřivnické automobilky Tatra.
Nabízí množství zatáček různých poloměrů, rychlé úseky, horizonty, takzvané vracáky a rovněž několik vymezených průjezdů. Trať měřeného testu na tatrováckém polygonu nebude okruhového charakteru.
Přístup do jediného diváckého místa je možný vstupní bránou 6 výhradně pěšky a to z vymezených
diváckých parkovišť v těsné blízkosti kopřivnického polygonu značky Tatra.
GPS souřadnice parkování pro diváky: N 49°36.120‘, E 18°10.130‘.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

Návštěvníci, respektive diváci této RZ, mohou sledovat
DM F - BRÁNA (04,90 – 05,21 km)
průjezdy
soutěžních posádek v přehledném úseku s náNejdostupnější místo od vstupu do areálu kopřivnického polygonu od nákladní vrátnice (Brána č. 6).
ročnými zatáčkami různých poloměrů.
DM F 1 | F 2

Partner RZ

Start prvního jezdce:
RZ 4 | 08. srpna 2020 – 10:28 hodin
RZ 8 | 08. srpna 2020 – 15:54 hodin
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CELKOVÁ MAPA KOWAX VALMEZ RALLY 2020
RZ 1 | 5
FULNEK

směr Ostrava

Délka RZ: 06,89 km
Délka RZ: 06,89 km

JESTŘABÍ

PARTNEŘI RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK

FULNEK

LEŠNÁ

BYSTŘIČKA

TATRA 1

CHORYNĚ

JUŘINKA

HÁJOV

TATRA 2

KLETNÉ

PROGRAM KOWAX VALMEZ RALLY 2020
07. srpna 2020
17:30 - 20:00 hodin

servis Kopřivnice

Start I. etapy rally:

08. srpna 2020 - 07:00 hodin

servis Kopřivnice

RZ 1 | 5 FULNEK

07:57 hodin | 13:23 hodin

SUMÁŘ I. etapy

RZ 2 | 6 LEŠNÁ

08:45 hodin | 14:11 hodin

Počet RZ:

8

09:23 hodin | 14:49 hodin

Délka RZ:

70,88 km

RZ 3 | 7 BYSTŘIČKA

10:28 hodin | 15:54 hodin

Cíl I. etapy rally:

08. srpna 2020 - 16:10 hodin

servis Kopřivnice

Start II. etapy rally:

09. srpna 2020 - 06:50 hodin

servis Kopřivnice

RZ 9 | 15 CHORYNĚ

08:03 hodin | 14:19 hodin

SUMÁŘ II. etapy

RZ 10 | 16 JUŘINKA

08:29 hodin | 14:45 hodin

Počet RZ:

8

RZ 11 | 14 HÁJOV

09:34 hodin | 13:03 hodin

Délka RZ:

72,30 km

PŘÍBOR

KOPŘIVNICE
GPS: 49°36.2049‘ N
18°9.997‘ E

10:03 hodin | 12:19 hodin

Cíl rally:

09. srpna 2020 - 15:54 hodin

servis Kopřivnice

SUMÁŘ

Počet rychlostních zkoušek rally:

16

KOWAX

Délka rychlostních zkoušek rally:

143,18 km

Délka trasy rally bez rychlostních zkoušek:

390,82 km

Celková délka trasy rally:

534,00 km

směr Olomouc

SA

SERVIS
SHAKEDOWN
RZ 4 | 8 | TATRA 1

Délka trasy: 248,68 km

RZ 12 | 13 TATRA 2

2020

RZ 11 | 14
HÁJOV

Délka trasy: 285,32 km

RZ 4 | 8 TATRA 1

ValMez rally

Délka RZ: 05,82 km

Délka RZ: 07,73 km

RZ 12 | 13 | TATRA 2
Délka RZ: 07,61 km

HOSTAŠOVICE

FRENŠTÁT
POD RADHOŠTĚM

Délka
Délka RZ:
RZ: 11,76
12,66km
km

RZ 2 | 6
LEŠNÁ

MŠTĚNOVICE

Délka RZ: 09,78 km

RZ 9 | 15
CHORYNĚ

RZ 10 | 16 | JUŘINKA

Délka RZ: 12,94 km | 3 kola + výjezd

HQ

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM

GPS: 49°28.283‘ N

17°58.267‘ E

směr Slovensko
VELKÁ LHOTA

směr Vsetín

Délka RZ:
RZ: 08,16
06,89km
km
Délka

RZ 3 | 7 | BYSTŘIČKA
BYSTŘIČKA
VALAŠSKÁ BYSTŘICE

16

HUKVALDY

Shakedown

CELKOVÁ MAPA KOWAX RALLYSPRINT 2020
RALLYSPRINT SERIE | MČR v HA
sobota 08. srpna 2020

směr Ostrava

RZ 1 | 5
FULNEK

Délka RZ: 06,89 km

JESTŘABÍ

PARTNEŘI RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK

FULNEK

LEŠNÁ

BYSTŘIČKA

TATRA 1

KLETNÉ

PŘÍBOR

PROGRAM KOWAX RALLYSPRINT 2020
Start

08. srpna 2020 - 07:00 hodin

RZ 1 | 5 FULNEK

07:57 hodin | 13:23 hodin

SUMÁŘ

RZ 2 | 6 LEŠNÁ

08:45 hodin | 14:11 hodin

Počet RZ:

8

09:23 hodin | 14:49 hodin

Délka RZ:

70,88 km

RZ 3 | 7 BYSTŘIČKA
RZ 4 | 8 TATRA 1

10:28 hodin | 15:54 hodin

Cíl rally:

16:10 hodin

servis Kopřivnice

KOPŘIVNICE
GPS: 49°36.049‘ N

SA

18°9.997‘ E

Délka trasy: 285,32 km

SERVIS
RZ 4 | 8 | TATRA 1

servis Kopřivnice

Délka RZ: 07,73 km

směr Olomouc

FRENŠTÁT
POD RADHOŠTĚM

HOSTAŠOVICE

RZ 2 | 6
LEŠNÁ

Délka RZ: 12,66 km

MŠTĚNOVICE

VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ HQ

ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM

GPS: 49°28.283‘ N

17°58.267‘ E

směr Vsetín

směr Slovensko

VELKÁ
LHOTA

RZ 3 | 7 | BYSTŘIČKA
Délka RZ: 08,16 km

VALAŠSKÁ BYSTŘICE

BYSTŘIČKA
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7

RZ 9 | 15 CHORYNĚ - 09,78 km			

		

neděle 09. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Po STARTu čeká na posádky technický a rychlý výjezd s několika zrádnými horizonty. Silnice pokračuje
až do Němetic.
V obci je připraveno divácké místo (DM G + H). Jedná se o vymezené odbočení vlevo v široké křižovatce. Následuje krátké stoupání z obce ve směru na Kladeruby, které následným rychlejším úsekem
dovede soutěžní vozy ke křižovatce U Kapličky, kde posádky objedou ostrůvek (Tip 1).
Zkouška pokračuje opět rychlejší pasáží se zatáčkami a horizonty do Komárovic (s retardérem na začátku obce). V
obci posádky dále zpomalí objezdu ostrůvku v křižovatce (Tip 2).
Následuje další svižný úsek se zatáčkami různých poloměrů až ke křižovatce na silnici ve směru Branky – Kladeruby.
Soutěžní dvojice tu čekají dvě vymezená odbočení v prostorných křižovatkách. Poprvé vlevo ((DM I) a po několika set
metrech vpravo ve směru do Choryně.
CÍL rychlostní zkoušky je před obydlenou zónou obce Choryně.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

DM G + H - NĚMETICE (01,90 km)
DM G (příjezd od Zámrsk) | GPS souřadnice parkování: N
49°30.154‘, E 17°50.324‘
DM H (příjezd od Kelče) | GPS souřadnice parkování: N
49°30.104‘, E 17°50.417‘
Atraktivní pasáž s vymezením průjezdu soutěžních vozů
(levá vracečka) v křižovatce v obci Němetice. Stání nad
úrovní rychlostní zkoušky. Doporučuje příjezd od Zámrsk,
který nabízí přehlednější prostor pro sledování soutěžních vozů a i větší kapacitu. Pokud přijedete od Kelče,
místo pro stání je výrazně limitováno.
Přechod mezi diváckými místy G a H bude omezen!
Tip 1 KLADERUBY - kaplička (03,80 km)
GPS souřadnice: N 49°29.379‘, E 17°51.265‘
Přehledný úsek s objezdem kapličky v křižovatce nad

obcí Kladeruby. Přístup výhradně pěšky.
Tip 2 KOMÁROVICE (05,10 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°28.773‘, E 17°50.717‘
(příjezd od Kelče)
Technická pasáž v obci s využitím ostrůvku v křižovatce.
Omezené stání vpravo průjezdu soutěžních vozů (dbejte
pokynů pořadatelů).
DM I KLADERUBY (07,50 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°28.903‘, E 17°52.620‘
(od obce Branky)
Divácky přehledná pasáž na silnici z Branek do Kladerub. Trať prochází dvěma křižovatkami. V obou případech
bude průjezd zatraktivněn vymezením.
Ke stání se nabízí prostory kolem obou odbočení, na
prostorných loukách v okolí.

Partner RZ

Start prvního jezdce:
RZ 9 | 09. srpna 2020 – 08:03 hodin
RZ 15 | 09. srpna 2020 – 14:19 hodin

DM G + H

TIP 1

DM I

Kelč

TIP 2
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TIP 1

DM I

DM G + H

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTEM KOWAX RALLY 2020
Valašské Meziříčí, jak již název napovídá, leží na
soutoku dvou řek – Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Jméno města se poprvé objevilo na začátku
18. století. Do té doby bylo nazýváno Meziříčí nad
Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. První zmínka o Meziříčí se datuje do roku 1297. Historie Valašského Meziříčí
je úzce spjata s městečkem Krásno, které až do roku 1924
stávalo na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Tehdy došlo ke
spojení obou měst a od té doby se hovoří jen o Valašském
Meziříčí.

www.valasskemezirici.cz
Nádvoří zámku Žerotínů.
Foto: archiv MěÚ

Valašské Meziříčí má několik přívlastků. Někdy se o něm mluví
jako o Valašských Aténách nebo Perle nad Bečvou. Tyto názvy dost
možná pochází z hlav turistů. Valašské Meziříčí se totiž může pochlubit řadou památek a je vyhlášené zpracováním skla a výrobou
gobelínů. Sami obyvatelé svému městu říkají jednoduše jen Valmez. A když není čas, tak se omezí na jednoslabičný Val.
Historické jádro města bylo v roce 1992 prohlášeno městskou
památkovou zónou. V jeho blízkosti leží zámek Žerotínů, s jehož
výstavbou se začalo už na počátku 16. století. Historická úloha
zámku se několikrát dramaticky změnila. Sloužil jako ženská věznice i jako vojenský lazaret. Dnes se z něj řídí kultura ve městě. V
jeho prostorách se nachází divadelní sál, v suterénu je legendární
M-klub. Rekonstrukcí jižního křídla zámku vzniklo Muzejní a galerijní centrum.
Zámek Kinských je sídlem Muzea regionu Valašska. Zámek je v
současné době pro veřejnost uzavřen. Probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce.

Světlo Valmez. Foto: archiv MěÚ

Fanoušky rally určitě není třeba dlouze poučovat o tom, která automobilka s bohatou závodní historií má na mřížce chladiče značku znázorňující Plejády. Viděli jste ale někdy tuto hvězdokupu na
vlastní oči? Na noční obloze je sice vidět pouhým okem, ale o dost
podrobnější pohled vám nabídnou v místní hvězdárně. Ta navazuje
na činnost soukromé Ballnerovy hvězdárny vystavěné v roce 1929
a je tak nejstarší na Moravě.
Valašské Meziříčí je ale především městem kultury. Markétu Irglovou nebo kapely Mňaga a Žďorp či Eletrick Mann asi netřeba
příliš představovat. Na území města každoročně probíhá dnes již
kultovní festival Valašský špalíček, který je svou pestrou dramaturgií přirovnáván k mnohem větší akci Colours of Ostrava.
Ne tak dlouhou tradici, ale dost možná stejný věhlas má Festival
Světlo Valmez. V roce 2017 byl vyhlášen nejlepší akcí roku v České
republice, o rok později už bral třetí místo na mezinárodním festivalu nejlepších eventů v portugalské Coimbře.

Valašské Meziříčí nabízí vyžití nejen milovníkům historie, ale také
turistům a cykloturistům. Nachází se na úpatí Moravskoslezských
Beskyd a je protkané turistickými i cykloturistickými stezkami.
Nasedněte na kolo a za necelou hodinku jste díky Cyklostezce
Bečva v Rožnově pod Radhoštěm. Vyrazit můžete pochopitelně i
jinými směry.

Stará a nová hvězdárna. Foto: archiv MěÚ

21

RZ 10 | 16 JUŘINKA - 12,94 km			

		

neděle 09. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Rychlostní zkouška vychází z podoby roku 2018.
START je umístěn do obce Juřinka. Posádky čeká technický průjezd valašskomeziříčskou městskou
částí s náročným sjezdem.
Po dlouhé rovině se zpomalovacími prvky soutěžní vozy odbočí vpravo a po zatáčkovitém stoupání se
opět dostanou do bodu startu (DM J, posádky jedou 3 kola + výjezd).
Po už zmíněném sjezdu a správném počtu kol posádky opustí okruhovou část, po průjezdu zpomalovací pasáže se
dostanou k odbočení u společnosti Masný průmysl Krásno (Tip 1).
Dále soutěžní speciály odjedou rychlejším úsekem ve směru do Lhotky nad Bečvou. Po necelých dvou kilometrech
je čeká CÍL.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

DM J - OKRUH (01,70 + 04,50 + 07,30 + 10,10 km)
Přehledná pasáž s dlouhou rovinou proloženou retardéry a odbočení vpravo ve směru ke startu okruhové zkoušky. Možnost stání diváků na protipovodňovém valu podél
řeky. Jediný přístup z Valašského Meziříčí bude po cyklostezce, ale příchod přes most přes Bečvu bude umožněn pouze před uzavřením komunikace, 45 minut před
průjezdem prvního vozu a otevřen po průjezdu vozu svoz
výsledků.
Jinak se do prostoru okruhu od Valašského Meziříčí už
nedostanete.
Doporučujeme vzdálený přístup pěšky od Lhotky nad
Bečvou (cca 2,5 km). Řeku Bečvu zdoláte přes most (N
49°29.858‘, E 17°55.941‘), za mostem se dáte vlevo a
následně pokračujete podél vody až k protipovodňo-

vému valu. GPS souřadnice parkování: N 49°30.088‘,
E 17°56.075‘ (cesta k nádraží) nebo N 49°30.080‘, E
17°55.628‘ (u fotbalového hřiště).
Parkování na silnici směřující ke stanovišti STOP, odkud
budou zároveň ze zkoušky vyjíždět soutěžní vozy, JE ZAKÁZÁN.
Tip 1 - KRÁSNO (10,50 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°29.010‘, E 17°57.411‘
Průjezd parkoviště u Celního úřadu Valašské Meziříčí a
následné odbočení vlevo v těsné blízkosti areálu MP Krásno. Na parkovišti u MP Krásno je stání zakázáno!
Pořadatel nabízí sledování soutěžních vozů z přistavených kamionů, celková kapacita pro sledování však bude
výrazně omezena.

Partner RZ

DM J
Start prvního jezdce:
RZ 9 | 09. srpna 2020 – 08:29 hodin
RZ 15 | 09. srpna 2020 – 14:45 hodin

DM J

TIP 1

TIP 1
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RZ 11 | 14 HÁJOV - 05,82 km			

		

neděle 09. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Tento test navazuje na ročníky Valašské rally 2017 a 2018, kdy úsek v okolí Příbora, Hájova a Hukvald
patřil k velmi náročným zkouškám (RZ Hukvaldy). Po roční pauze tato zkouška v harmonogramu KOWAX ValMez rally nechybí.
Zkouška odSTARTuje na okraji Příbora. Odtud se posádky vydají Hukvaldskou ulicí k Hájovskému
dvoru (DM K).
Po levém odbočení v křižovatce čeká na soutěžní dvojice průjezd Hájovem (Tip 1), s přehledným levým odbočením
nad obcí (Tip 2).
Zkouška pokračuje rychlejší technickou pasáží zakončenou CÍLem před vjezdem do obce Hukvaldy.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

DM K - HÁJOVSKÝ DVŮR (01,76 km – 02,10 km)
Příjezd od Hájova | GPS souřadnice parkování:
N 49°37.778‘, E 18°10.670‘
Příjezd od Kopřivnice | GPS souřadnice parkování:
N 49°37.654‘, E 18°10.581‘
Průjezd křižovatkou po rychlém příjezdu, následně s klesáním a vymezeným odbočením vlevo u Hájovského rybníka (omezené stání na hrázi rybníka a okolních loukách).
Příjezdy od Hájova (dále s vyznačeným přístupem pěšky
kolem Hájovského dvora) a Větřkovic.
Tip 1 - HÁJOV (03,30 km)
GPS souřadnice parkování: N 49°38.226‘, E 18°11.428‘

Lehce dostupné místo ze silnici R48. Vozy čeká v Hájově
zpomalení v křižovatce. Parkování v obci, po jedné straně
silnice. Neomezujte parkováním v obci místní obyvatele.
Tip 2 - HÁJOV VÝJEZD (04,50 km)
GPS souřadnice místa: N 49°37.624‘, E 18°11.746‘
Levé odbočení ve směru do Hukvald. Přístup pouze pěšky.
Silnice z Kopřivnice – Lubiny (v místní části Větřkovice) je
osazena zákazem vjezdu! Úsek může kontrolovat městská
policie!

Partner RZ

Start prvního jezdce:
RZ 11 | 09. srpna 2020 – 09:34 hodin
RZ 14 | 09. srpna 2020 – 13:03 hodin

TIP 1

DM K
DM K
TIP 2
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DM K 1

DM K 2 -rybník

Výjezd k TIPu 2

TIP 2

PEUGEOT RALLY CUP POKRAČUJE NA „VALAŠCE“
Populární seriál PEUGEOT RALLY CUP CZ,
který vstoupil do své čtvrté sezóny, pokračuje na KOWAX ValMez Rally druhým letošním podnikem. V roce 2020 posádky v
České republice naposledy startují s vozem
Peugeot 208 R2. V příštím roce ho nahradí
nástupce Peugeot 208 Rally4, vycházející
z nového sériového modelu Peugeot 208,
který byl nedávno oceněn titulem evropské Auto roku 2020.
Do letošní sezóny je v rámci Peugeot Rally
Cupu přihlášeno prozatím deset posádek,
na úvodním podniku startovalo šest vozů.
Tým Minařík Racing a René Dohnal představil premiérově v České republice nový
speciál z dílen Peugeot sportu – Peugeot
208 Rally 4. Tento vůz postupně nahradí stávající variantu 208 R2. „Nový Peugeot 208 Rally 4 je v Česku dřív,
než jsme čekali. Jsem rád, že oba nové speciály vlastněné českými týmy dostanou už letos příležitost ukázat, co
v nich je a přesvědčí i další týmy, aby si tento vůz pořídily
pro příští cupovou sezónu. Věřím, že nová 208 Rally 4
naváže na sportovní i prodejní
úspěchy svého
p ř e d c h ů d c e ,“
očekává od nového speciálu ředitel značky Peugeot v ČR Marco
Venturini.
Peugeot Rally
Cup CZ je v letošním roce jediným
evropským 208
rally cupem, který je podporován
přímo Peugeot sportem. Současná generace vozu Peugeot 208 R2 je stále velmi agilním sportovním nářadím a
na KOWAX ValMez Rally se s ním představí několik posádek. Mezi nimi nebude chybět talentovaný Dominik Stříteský, který svou premiéru na úvodním podniku Sonax
MČR v rally zakončil druhým místem v cupu a třetím místem ve třídě 6. „Na Valašce jsem doma, bydlím nedaleko
a je to moje domácí soutěž. Věřím, že znalost prostředí
pro nás bude velkou výhodou a že ji zúročíme stejně jako
Dominik Brož na bohemce. Tím nechci říci, že by byla
jednoduchá, naopak zdejší erzety jsou velmi náročné. Já
se chci především vyvarovat chybám, které jsem udělal
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v úvodní soutěži a trochu si spravit chuť, i když výsledek
byl nakonec velmi dobrý. V každém případě se na další
svezení s dvěstěosmičkou moc těším,“ říká mladý jezdec,
který letos premiérově startuje ve „velkém mistráku“ za
tým Vančík Motorsport.
Na startu nebude chybět ani Jiří Pohlídal s Janem Kubalou. Tato dvojice skončila v loňské sezóně na
druhém místě v cupu
a jsou také úřadujícími juniorskými mistry
ČR ve dvoukolkách. „I
pro nás je Valaška víceméně domácím závodem.
Charakter soutěže je
nám známý, už jsme
tady startovali asi
pětkrát, takže vcelku
víme, co můžeme očekávat. Teď je potřeba
dobře připravit náš vůz, který na bohemce utrpěl nějaké
šrámy. S Honzou si ještě musíme sednout a probrat chyby z předchozího závodu, které nás stály pódiové umístění. Doufám, že si na Valašsku napravíme reputaci,“
prozradil Jiří Pohlídal.
Ve čtvrtém ročníku Peugeot Rally Cupu převládají nové
tváře, jedním z nováčků je teprve osmnáctiletý Lukáš
Krupička, který jede v letošním roce stejně jako Dominik
Stříteský poprvé dvoudenní soutěže.
Na Rally Bohemia obsadil třetí místo, což je s ohledem
na obtížnost této rally velmi slušný výkon. „Valašské tratě jsou pro nás opět velkou neznámou. Pochopitelně
jsem ještě neměl příležitost ji poznat, ani
jsem se nepodíval na onboardy, takže fakt
netuším, co nás čeká. Pokud bude stejně
obtížná, jako Kopná, máme se na co těšit.
A popravdě se také moc těšíme,“ dodává s
úsměvem Lukáš Krupička.
„Valaškou jsme měli začátkem dubna letošní sezónu začít, už bylo všechno připravené, ale pandemie nám všem vystavila
stopku. Jsem moc rád, že to místní pořadatelé nevzdali a našli pro tuto krásnou soutěž náhradní termín. Za mě velký respekt,
uznání a přání, ať vše klapne,“ doplňuje
manažer Peugeot Rally Cupu Jan Koudelka.

RZ 12 | 13 TATRA 2 - 07,61 km			

		

sobota 09. 08. 2020

POPIS RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY

Rychlostní zkouška je umístěna na komunikacích zkušebního polygonu kopřivnické automobilky Tatra.
Nabízí množství zatáček různých poloměrů, rychlé úseky, horizonty, takzvané vracáky a rovněž několik vymezených průjezdů. Trať měřeného testu na tatrováckém polygonu nebude okruhového charakteru.
Přístup do jediného diváckého místa je možný vstupní bránou 6 výhradně pěšky a to z vymezených
diváckých parkovišť v těsné blízkosti kopřivnického polygonu značky Tatra.
GPS souřadnice parkování pro diváky: N 49°36.120‘, E 18°10.130‘.
POPIS DIVÁCKÝCH MÍST - další informace včetně videí a fotografií na www.valasskarally.cz

Návštěvníci, respektive diváci této RZ, mohou sledovat
DM L - BRÁNA (02,80 km)
průjezdy
soutěžních posádek v přehledném úseku s náNejdostupnější místo od vstupu do areálu kopřivnického polygonu od nákladní vrátnice (Brána č. 6).
ročnými zatáčkami různých poloměrů.
DM L1 | L2

Partner RZ

Start prvního jezdce:
RZ 12 | 09. srpna 2020 – 10:03 hodin
RZ 13 | 09. srpna 2020 – 12:19 hodin
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KOPŘIVNICE FANDÍ KOWAX RALLY 2020
Kopřivnice patří k mladým dynamickým místům v
Moravskoslezském kraji, které si v loňském roce
připomnělo sedmdesát let od svého povýšení na
město. V mysli lidí je Kopřivnice neodmyslitelně
propojena zejména s výrobou automobilů slavné
značky Tatra. Ať už osobních, nebo nákladních.
Ostatně zmíněná automobilka má v Kopřivnici své sídlo.

Město automobilů, jak se Kopřivnici často přezdívá,
se nachází mezi malebným Štramberkem, Freudovým
Příborem a Janáčkovými Hukvaldy. Společně se zmíněnými městy vytváří takzvanou Lašskou bránu Beskyd.
Ačkoliv území města není velké, návštěvníci si v něm
přijdou na své, ať již patří mezi milovníky krásné přírody, technických památek nebo turistických zajímavostí. K těm nejzajímavějším náleží čtyři muzea v čele
s Technickým muzeem Tatra Kopřivnice, které mapuje
vývoj automobilů značky Tatra. V Kopřivnici byl ostatně
zhotoven první továrně vyráběný sériový automobil v
Rakousko-Uhersku Präsident. I ten si mohou návštěvníci zmíněného muzea společně s dalšími desítkami
osobních i nákladních automobilů prohlédnout. Další
muzea nabízí expozici kočárů, uměleckou majoliku, expozici slavných rodáků Emila Zátopka a Zdeňka Buriana
nebo historické automobily a motocykly nejrůznějších
značek.
Mezi významné a celosvětově známé rodáky Kopřivnice patří rovněž cestovatel Jiří Hanzelka.
Hojně navštěvované jsou také rozhledny a vyhlídky,
kterých má Kopřivnice díky poloze mezi kopci Bílá hora
a Červený kámen nemálo, zřícenina hradu Šostýn a
další zajímavé lokality. K nejvyhledávanějším patří roz-

hledna Bílá hora, víceúčelová věž v neobvyklém tvaru
šroubovice DNA. Město nabízí širokou škálu sportovního vyžití, a to ve všech ročních obdobích. Ve městě
najdou návštěvníci letní koupaliště, krytý bazén, zimní
stadion, letní stadion s oválem pro plochou dráhu, fotbalová hřiště, hřiště pro discgolf, v místní části Lubina pak vodní nádrž Větřkovice. Minout by návštěvníci
neměli ani park dr. E. Beneše v centru města, ve kterém se nachází dva historické objekty. Jeden z nich,
Ringhofferovu vilu, nechalo město nedávno kompletně
zrekonstruovat a vznikla v ní nová obřadní síň.
Kopřivnice je místo vhodné nejen k poznávání a turistice v malebném prostředí, ale také příjemné pro život a
vstřícné k podnikání. V jedné ze tří místních částí, Vlčovicích, se nachází největší průmyslový park na Severní
Moravě.

www.koprivnice.cz
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Působí na českém a zahraničním trhu od konce roku
1997. V současnosti tvoří jednu z klíčových obchodních
společností v oblasti dodávek ušlechtilých ocelí.

nabízí

* Prodej nástrojových ocelí a duralových slitin
* Dělení vlastního materiálu dodaného zákazníkem
* Spektrometrové zkoušky
* Zajištění nezávislých posudků kvality materiálu

VALSTEEL a.s.
U Bečvy 1380, 756 54 ZUBŘÍ
Tel: 571 759 064
E-mail: valsteel@valsteel.cz
www.valsteel.cz

Rádi hledáme nové cesty, jedna z nich vede i k Vám!

• informace z českého a slovenského rallysportu
• pozvánky na domácí závody (mapy, harmonogramy)
• exkluzivní materiály z ERC a WRC
• rozhovory a portréty známých osobností, dámy v rally
• technika a závodní speciály
• Dakar a cross-country rally
• WRX - světový šampionát v rallykrosu + AX / RX speciál

10x ROČNĚ, 88 stran
www.alitron.cz

Kontaktní osoba: Jan Bravenec
+420 602 740 343 / bravenec@alitron.cz

Společnost ALITRON CZ, s. r. o. zajišťuje ve Zlínském kraji rovněž
distribuci klasických pohonných hmot (natural 95 a diesel).

ALITRON CZ, s. r. o., Kotěrova 5543, 760 01 Zlín / T: +420 577 430164

www.alitron.cz

