
 

 

Základní informace RALLY BOHEMIA 2011: 

 
FIA Evropský pohár - Central (koeficient 10) 
Mediasport mezinárodní mistrovství České republiky 
 
Rally Bohemia je automobilová soutěž, pověstná svými náročnými rychlostními zkouškami 
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Rally s dlouholetou tradicí bude v červenci 
pokračovat již 38. ročníkem. Soutěž se započítává do FIA Evropského poháru – Central s 
koeficientem 10 a do Mediasport mezinárodního mistrovství České republiky. Pořadatelem 
je Autoklub Bohemia Sport v AČR, hlavním partnerem Škoda Auto a.s. Mezi významné 
partnery patří statutární město Mladá Boleslav, Středočeský a Liberecký kraj. Ředitelství 
rally, start a cíl jsou soustředěny do města automobilů, Mladé Boleslavi.  
 
Vlastní soutěž se odehraje ve dvou, přibližně stejně dlouhých a náročných etapách, na 
asfaltových, velmi technických rychlostních zkouškách. V pátek 1. července proběhne 
úvodní divácká superspeciálka v Mladé Boleslavi, první etapa bude pokračovat v sobotu 
ráno a bude obsahovat mimo jiné speciálku v Sosnové nebo legendární Vinec. Nedělní 
etapu ozdobí nejtěžší erzeta v České republice, legendární Návarov. Nejúspěšnější 
posádka se očekává v cíli, který je umístěn do vysokoškolského areálu Na Karmeli, stejně 
jako centrum soutěže, v neděli v 17.00 hodin. Centrální servisní areál je situován do 
prostoru 11. brány Škoda Auto. Celková délka soutěže je 680 km, z čehož 16 rychlostních 
zkoušek představuje 214 ostrých kilometrů. Do soutěže budou přijata pouze vozidla 
odpovídající příloze „J“ předpisů FIA a Předpisům pro Regionální mistrovství FIA. 
 
Letošní ročník Rally Bohemia odstartuje cestu za cílem, kterým je pořádání podniku 
mistrovství světa v rally. Osmatřicátá Rally Bohemia je aplikačním závodem podrobně ji 
budou sledovat zástupci společnosti North One Sport, která je promotérem seriálu WRC. 
 
Program rally: 

 
Pátek 1. července 
6:30 – 11:30 Administrativní a technická přejímka 
10:30 – 13:30 Shakedown 
17:00 Slavnostní start 
20:00 Prolog Mladá Boleslav Bondy centrum 
Sobota 2. července 
8:00 Start 1. etapy 
18:00 SUPER RZ Sosnová 
19:00 Cíl 1. etapy 
Neděle 3. července 
8:00 Start 2. etapy 
15:35 RZ Staroměstská 
16:25 Cíl Rally Bohemia 


