Exkluzivní balíček „HOST“
Vážení přátelé KOWAX Valašské rally ValMez,
po úspěšném ročníku 2018 můžeme konstatovat, že jsme se v našem snažení zase
posunuli o pořádný kus výše. Letošní ročník KOWAX Valašské rally ValMez 2019
bude nově zařazen do seriálu ERT – CENTRAL (European Rally Trophy).
„Valaška“ bude rovněž úvodním podnikem prestižního Mistrovství České republiky
v rally, které opět ozdobí start továrního týmu Škoda Motorsport s úřadujícím mistrem
světa WRC2 Janem Kopeckým. Nebudou chybět ani Václav Pech, Miroslav Jakeš či
Filip Mareš. A to není vše. Po úspěšných jednáních zahájí letos na valašských a
lašských tratích svou pouť za mistrovskými tituly i posádky ze Slovenska (MSR v rally
a v rally historických automobilů). Svou účast už veřejně prezentoval obhájce titulu
Martin Koči s další Škodou Fabia R5.
Stejně jako v předchozích dvou letech, kdy se Valašská rally ValMez vrátila do
seriálu MČR, se pořadatelský tým snažil opět připravit sportovně hodnotnou a
náročnou soutěž.
A nezapomínáme ani na Vás, fanoušky rallysportu, kteří si chtějí soutěž náležitě užít.
Pro ně jsme vytipovali místa, kde budete moci příjemně a bez jakýchkoli obtíží
sledovat soutěžní posádky na tratích 38. KOWAX Valašskou rally ValMez 2019.
Cena balíčku: 1000,- Kč
Exkluzivní balíček obsahuje:
2 ks visačka „HOST“ + označení na auto „HOST“
oficiální program soutěže
drobné reklamní předměty
bezproblémový vstup na divácké RZ ValMez (RZ 1), Tatra (RZ 8,11,12),
Lešná (RZ 4,7) a Bystřička (RZ 9,13)
parkování v těsné blízkosti tratí RZ, na RZ Tatra v blízkosti vstupní brány
Počet exkluzivních balíčků „HOST“ je omezen počtem 100 kusů.
Objednávky: 603 110 204, e-mail: info@valasskarally.cz
Za organizační tým 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 Vám přejeme pěkný
sportovní zážitek a tu nejlepší možnou podívanou na námi vytipovaných místech!
Informačním kanálem 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 je internetová stránka
www.valasskarally.cz. Na našich stránkách jsou pro Vás v sekci DIVÁCI / HOST připraveny
tyto informace i v elektronické podobě.
Do profilu HOST vstoupíte za pomoci přihlašovacích údajů na rubu Vaše označení.

www.valasskarally.cz

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:
Pátek 29. března 2019
RZ1 AUTO KELLY Arena ValMez (3,51 km)
čas 1. vozu: 19:30
Loni nově zařazená a divácky kladně
přijatá rychlostní zkouška zasazená do
jihovýchodní části Valašského Meziříčí.
Jde o polokruhovou rychlostní zkoušku
(2 kola + výjezd), která využívá
komunikací kolem valašskomeziříčských
sportovních areálů.
V rámci balíčku „HOST“ Vám nabízíme
vyhrazené parkoviště a atraktivní prostor
v těsné blízkosti kruhového objezdu, na
kterém se soutěžní posádky představí
hned třikrát.
GPS souřadnice parkoviště: N 49°28.210', E 17°58.920'.
Přístup k vyhrazenému prostoru Host bude naznačen kolem tenisové haly (více na webu).

Sobota 30. března 2019
RZ 4, 7 Lešná (20,97 km)
levé odbočení u obce Lešná, po sjezdu z Vysoké

RZ 4, čas 1. vozu: 12:12
RZ 7, čas 1. vozu: 17:20
GPS parkoviště:
N 49°30.789', E 17°56.191'
na silnici od Lešné
(při příjezdu od obchvatu odbočte v obci Lešná
vpravo)
Rychlostní zkouška Lešná patří k pilířům KOWAX Valašské rally ValMez 2019, bude
nejdelším měřeným testem letošního ročníku (20,97 km). Lze očekávat, že právě na tomto
úseku se může rozhodovat o pořadí na čelních místech!
Pro Vás jsme vybrali úsek kousek od cíle rychlostní zkoušky v obci Mštěnovice. Na posádky
čeká po průjezdu obce Vysoké rychlý uskákaný sjezd do levého odbočení v křižovatce ve
tvaru písmene T.

Sobota
30. března 2019
RZ 8 Tatra (5,74 km)
čas 1. vozu: 18:49

Neděle
31. března 2019
RZ 11, 12 Tatra (7,57 km)
čas 1. vozu: 11:23 / 11:42

Tradičním tahákem KOWAX Valašské rally ValMez se stalo závodění v areálu kopřivnického
polygonu, v těsné blízkosti servisu. V tomto areálu pro Vás bude připraveno vyhrazené
parkoviště, v těsné blízkosti rozsáhlého servisního areálu. Na něj se dostanete ve směru na
vjezdovou bránu číslo 6 (GPS souřadnice: N 49°36.048', E 18°9.992').
Prosíme Vás, abyste respektovali instrukce pořadatelů a neparkovali mimo vyhrazenou
parkovací plochu.

Neděle 31. března 2019
RZ 9, 13 Bystřička (15,06 km),
čas 1. vozu: 8:49 / 14:08
Další divácký klenot na trati Valašky – JTRT Arena. Nabízí přehledný úsek
se sérií dvou vraceček kolem balíků slámy a odjezdem do cílové pasáže
zkoušky. Díky „HOST“ označení budete moci parkovat v těsné blízkosti
rychlostní zkoušky, na silnici pod hrází přehrady Bystřička.
Příjezd možný jen ze strany od Vsetína, přes kopec Dušná!
GPS souřadnice parkování: N 49°25.276', E 18°1.221

Cíl soutěže, slavnostní vyhlášení a předání cen
Náměstí Valašské Meziříčí
začátek programu: 13:10
koncert Horkýže Slíže: 14:10
čas 1. vozu: 15:19
Pokud nezavítáte na zkoušky závěrečné
sekce, můžeme Vám nabídnout kulturní
program spojený se slavnostním
dojezdem 38. ročníku KOWAX Valašské
rally ValMez 2019.
Cílovému ceremoniálu bude předcházet
bohatý doprovodný program, který bude
od 14:10 hodin gradovat koncertem
slovenské rockové skupiny Horkýže Slíže.
Ta působí na hudební scéně už více než
25 let. V průběhu koncertu dojde
k předání cen třem nejrychlejším
posádkám.
Pro bezproblémové parkování Vám doporučujeme podélná stání v obou směrech na ulici
Vsetínská, využít lze parkoviště na ulici Žerotínova, případně v ulicích Mírová a Tolstého.

www.valasskarally.cz

