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Přijeďte se zúčastnit naší soutěže 
pravidelnosti a užít si tak krásy Středo-
českého a Libereckého kraje. Pokud tak 
učiníte, v rámce startovného dostanete 
zdrama balíček následujících služeb 
pro dvě osoby:

 › Start na ECO energy Rally Bohemia 
 › Itinerář, označení vozidla a posádky 
 › Vstup na zahajovací raut a briefi ng 
 › Od čtvrteční večeře do nedělního oběda 
veškeré jídlo v ceně startovného 
 › Prohlídku rodného domu Ferdinanda 
Porscheho 
 › Prohlídka muzea skla v Novém Boru 
s možností vlastní výroby skleněného 
hutního výrobku 
 › Upomínkový předmět, poháry pro vítěze  
 › Ubytování v hotelu Clarion Grandhotel 
Zlatý Lev Liberec **** po celý průběh 
soutěže (čtvrtek–neděle). 

Přihlašovací vklad pro ECO energy Rally 
Bohemia 2019 činí 5 900 Kč + pojištění.

Come to participate in our regularity 
contest to enjoy the beauties of Liberec 
region and Central Bohemian region. 
If you do, you will receive a package of 
the following services for two persons: 

 › Start at ECO Energy Rally Bohemia  
 › Itinerary, vehicle and crew identifi cation  
 › Competitors and Offi  cials briefi ng & raut 
 › All meals from Thursday lunch to Sunday 
lunch  
 › Visit of Ferdinand Porsche’s birth house 
 › Tour of the glass museum with the 
possibility to make own glass product 
 › Souvenir items, cups for winners  
 › Accommodation in hotel Clarion Grand-
hotel Zlatý Lev Liberec **** throughout 
the competition (Thursday–Sunday)

The amount of entry fee for each crew 
of ECO Energy Rally Bohemia 2019 
is 300 EUR + insurance. 

 › Administrativní a technická přejímka
 › Briefi ng s rautem

 › Slavnostní start
 › První etapa z Liberce do Nového Boru 
 › Prohlídka sklářského muzea s možností 
vyrobit si vlastní skleněný hutní výrobek 
 › Paralelní jízda na Autodromu Sosnová 
před plnými tribunami diváků
 › Odpolední část etapy zpět do Liberce

 › Krom jízdy pravidelnosti soutěžení 
i v jízdě na spotřebu elektrické energie 
 › Dopolední etapa v okolí Liberce
 › Návštěva rodného domu Ferdinanda 
Porscheho 
 › Odpolední etapa v okolí Turnova, 
částečně po uzavřených rychlostních 
zkouškách před diváky

 › Závěrečná etapa mezi Libercem a Mla-
dou Boleslaví, částečně po uzavřených 
rychlostních zkouškách před diváky
 › Slavnostní vyhlášení výsledků na ram-
pě v Mladé Boleslavi na Staroměstském 
náměstí

 › Administrative and technical checks  
 › Offi  cials briefi ng & raut

 › Ceremonial start 
 › First Leg from Liberec to Nový Bor 
 › Tour of the glass museum with the 
possibility to make own glass product 
 › Parallel ride on autodrome Sosnová 
in front of the full stands of spectators 
 › Afternoon part of Leg back to Liberec

 › Competition in consumption besides 
the regularity one 
 › Morning Leg around Liberec 
 › Visit of Ferdinand Porsche’s birth house 
 › Afternoon Leg around Turnov partly 
threw closed regularity stages full of 
spectators

 › Last Leg between Liberec and Mladá 
Boleslav, partly threw closed regularity 
stages full of spectators 
 › Podium ceremony in the center of Mla-
dá Boleslav 

Čtvrtek
11. 7. 2019

Thursday
11th July 2019

Pátek
12. 7. 2019

Friday
12th July 2019

Co všechno při ECO Rally 
zažijete?

What will you expirience 
during ECO rally?

Sobota
13. 7. 2019

Saturday
13th July 2019

Neděle
14. 7. 2019

Sunday
14th July 2019
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