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Nejvýrazn jší zm nou v celé své historii prošla letos tra  Superspeciální rychlostní
zkoušky Sosnová v areálu Global Assistance Racing Aren eská Lípa. Okruh je
oproti minulým let m o t i stovky metr  delší, o n kolik zatá ek bohatší a navíc

ibyl na šotolinové ásti skok. Atraktivní p emost ní dvou paralelních drah
samoz ejm  z stalo zachováno. Hodinový p ímý p enos z boj  na trati bude vysílat

T4.

Dlouhá léta se v Global Assistance Racing Aren  závodilo prakticky beze zm n
a nejv tší atrakcí bylo p emost ní p i k ížení obou drah. Relativn  nedávno došlo ke
zm  v první zatá ce, z níž zmizely betonové bariéry, a na vnit ní dráze p ibyla ostrá
vrace ka. Letos byla tra  p epracována ješt  více. Na šotolinové ásti byl využit Joker-lap,
známý z rallycrossových závod , asfaltová ást získala n kolik pomalých zatá ek
vybízejících k atraktivnímu pr jezdu na ru ní brzdu. A zm nou nejv tší je skok na
šotolinové ásti v míst , kde v ideálním p ípad  ob  soupe ící posádky pojedou vedle
sebe a m ly by i spole  sko it. Skok bude 60 centimetr  vysoký a dlouhý cca 25 metr .
Nejlepší výhled na skok bude zcela jist  z diváckého místa na stání-F.

„Ke zm nám trat  nás vedla snaha p ipravit další atraktivní prvek v již tak hodn
zajímavém paralelním soupe ení dvou posádek, aby diváci, kte í si do Sosnové našli
cestu, m li co nejvíce zážitk . S nap tím jsme ekali na reakce jezdc  po
seznamovacích jízdách a žádná negativní se neobjevila, tak v íme, že budou
spokojeni i diváci, pro které je v Sosnové p ipraven program na celou sobotu
i ned li. Po oba dny bude na Autodromu eská Lípa probíhat i mistrovství eské
republiky v driftingu, za ú asti t iceti nejlepších jezdc  z N mecka,“ uvedl p edseda
organiza ního výboru Pavel Dušánek.

Superspeciální rychlostní zkouška v Sosnové je tentokrát za azena nikoli na za átek
harmonogramu XXXVIII. Rally Bohemia, ale na konec první, sobotní etapy. P edpokládaný
start první posádky je v 18:00. Po pr jezdu soudobých voz  bojujících o body do
Mediasport MM R v rally a Evropského poháru v rally region Central s nejvyšším
koeficientem 10, vyrazí na tra  ješt  ú astníci Historic Show. O zábavu je tedy postaráno
tém  do 22. hodiny.

Organiza ní tým RB 2011
Milan Hauer, tiskový mluv í
XXXVIII. RALLY BOHEMIA
e-mail: press@rallybohemia.cz
web: www.rallybohemia.cz, www.nakarmeli.cz

mailto:press@rallybohemia.cz
http://www.rallybohemia.cz
http://www.nakarmeli.cz

