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Historie klasické okruhové zkoušky v Mladé Boleslavi skon ila v roce 1983 triumfem
Belgi ana Droogmanse. Od té doby muselo protéct Jizerou hodn  vody, aby se
obdoba okruhové erzety do m sta automobil  v upravené verzi vrátila.

„Nejde ovšem o okruhovou zkoušku známou z po átk  Rallye Škoda,“ vysv tluje
Pavel Dušánek, p edseda organiza ního výboru Rally Bohemia. „Tra  tehdejšího okruhu
je již minulostí a díky hustému provozu i úpravám komunikací není možné na tradici
navázat p ímo,“ dodává. Proto se po adatelé rozhodli najít krátkou, kompaktní
a atraktivní tra  v centru m sta, v dosahu jeho obyvatel. Rychlostní zkouška Bondy
s délkou 2,4 km by m la všechny tyto požadavky spl ovat. Start je naplánován na páte ní
dvacátou hodinu a je situován na zam stnanecké parkovišt  za Nákupem Škoda Auto
(bývalá Rolnická škola), a to v místech u sedmé brány Škoda Auto. Posádky po startu
dvakrát obkrouží obchodní centrum Bondy, aby následn  p ed bufetem D evák odbo ily
do ulice echova, dále projedou ulicemi Galetova, Majora Frymla, Jiráskova, Sirotkova,
Palackého a Nerudova. V t chto ulicích bude uzavírka provedena od 18:00 hodin do 22:00
hodin. Uzavírka t ídy Václava Klementa od 8. brány k Penzionu Bi ík prob hne v asovém
rozmezí od 19:00 hodin do 22:00 hodin.

Pro diváky bude p ipraveno centrální parkovišt  na komunikaci spojující Kosmonosy
a Deb . Od 18:00 hodin do 20:00 hodin pojede každých 15 minut zdarma autobus až
k 7. brán  Škoda Auto. Po skon ení RZ 1 bude interval dopravy sm rem k parkovišti
každých 5 minut.

Na jiných místech ve m st , kde není povoleno parkování vozidel, hrozí neukázn ným
fanoušk m odtažení vozidla. „Na tomto míst  se sluší pod kovat za skv lou
spolupráci a ochotu zástupc m vedení m sta, bez níž by bylo uspo ádání m stské
erzety nemožné. Dopravní situace totiž nebude jednoduchá, proto apelujeme na
diváky, aby parkovali na p ipravených odstavných plochách,“ íká Petr Pavlát, stavitel
trat  Rally Bohemia 2011. Divácká místa naleznou fanoušci v programu sout že, který se
v prodeji objeví zhruba týden p ed sout ží. Prodejní místa vejdou ve známost
samostatnou tiskovou zprávou.



V sou asné dob  se p ipravuje také páte ní doprovodný program, který se uskute ní od
16:00 hodin do 19:00 hodin v prostorách obchodního centra Bondy a v jeho blízkém okolí.
Jeho sou ástí bude od 15:45 hodin do 21:00 hodin i výstava vozidel ú astník  Historic
Show na parkovišti nad autobusovým nádražím, odkud potom vystartují na tra  RZ Bondy.

Rally Bohemia 2011 startuje 1. ervence v Mladé Boleslavi. Tradi ním generálním
partnerem je automobilka Škoda Auto, která vedle poskytnutí reprezentativního zázemí
umožní start i svým továrním posádkám s vozy Škoda Fabia S2000.

Pro další informace nás kdykoliv kontaktujte na níže uvedeném spojení.
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