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Vážené dámy, vážení pánové, 
vážení p íznivci motoristického sportu,

jménem svým i jménem spole nosti ŠKODA 
AUTO, která je stejn  jako v minulých letech 
generálním partnerem Rally Bohemia, bych rád 
všem návšt vník m i ú astník m samotným 
pop ál spoustu skv lých zážitk  a úsp ch  
p i letošním svátku motorismu v Mladé Boleslavi 
a jejím okolí.

Tradi ní eská zna ka ŠKODA se pyšní jednou 
z nejdelších tradic motorsportu – již 117 let, 
tedy tém  od po átk  výroby motorových 
vozidel, jsme v motorsportu úsp šní. Stejn  jako 
v p edchozích letech slaví i letos tým ŠKODA 
Motorsport na sv tových závodech vít zství 
a zisky titul . V lo ském roce tovární posádka 
vybojovala titul mistr  sv ta v kategorii WRC2 
a tým ŠKODA Motorsport také zvít zil v žeb í-
ku tým . Úsp šní jsme byli i v rámci mistrovství 
eské republiky. Diváci se samoz ejm  v rámci 

Rally Bohemia mohou t šit na ú ast posádky 
s vozem ŠKODA FABIA R5. Rally Bohemia 
se jede tradi n  na tratích ve St edo eském 
a Libereckém kraji. Díky technicky náro ným 
i rychlým pasážím si diváci i posádky budou moci 
užít idi ské um ní ú astník  v perfektn  technic-
ky p ipravených vozech. Mám radost z vysokého 
po tu p ihlášených posádek, který potvrzuje 
atraktivnost tohoto závodu. Nejen proto jsem 
p esv d en, že si op t mnoho nadšených divák  
najde cestu k rychlostním zkouškám.

Pro ŠKODA AUTO je rok 2018 ve znamení 
napl ování Strategie 2025, díky které budeme 
pro naše zákazníky utvá et strhující budou c-
nost automobilového pr myslu. Jedním z jejich 
v centrálních témat je elektromobilita. Již p íští 
rok p edstavíme model ŠKODA SUPERB plug-in 
hybrid a do roku 2025 bude v našem portfoliu 
celkem deset elektri  kovaných model . V lo ském 
roce jsme v rámci SUV ofenzívy k úsp šnému 
modelu KODIAQ p idali i zbrusu nové kompakt-
ní SUV KAROQ. 

Pevn  v ím, že letošní ro ník Rally Bohemia 
obyvatel m m sta Mladá Boleslav, ale i celému 
St edo eskému a Libereckému kraji p inese 
napínavou podívanou. 

P ed za átkem bych cht l ješt  zmínit, abychom 
všichni pamatovali na to, co je v život  nejd leži-
t jší, tedy na zdraví. Motoristický sport je krásný, 
ale m že být i nebezpe ný. Proto bych cht l 
požádat všechny diváky, aby se d sledn  ídili 
pokyny po adatel  a chovali se tak, aby neohro-
zili zdraví své ani žádné ze sout žních posádek.

Za spole nost ŠKODA AUTO jako hrdého part-
nera sout že p eji všem nezapomenutelný spor-
tovní zážitek, sout žním posádkám pak hodn  
št stí p i závod ní v duchu fair play a organizá-
tor m bezchybn  zvládnutou Rally Bohemia.

Ing. Bohdan Wojnar

len p edstavenstva ŠKODA AUTO, 
odpov dný za oblast HR Management

Ladies and gentleman,
dear fans of motor sport,

on my behalf and on behalf of ŠKODA AUTO 
which, as in previous years, is the general 
partner of Rally Bohemia, I would like to wish 
all spectators and participants great experiences 
and every success during this year’s motor sport 
feast in Mladá Boleslav and its surroundings.

The ŠKODA brand takes pride in one of the 
longest traditions in motor sport– we have been 
active in this  eld for 117 years, almost since 
the very beginnings of car production. This year 
our ŠKODA Motor Sport team continues to be 
very successful and celebrates victories and titles 
worldwide. Last year the plant crew won the 
world championship title in WRC2 category and 
ŠKODA Motor Sport team also won the team 
championship. We have celebrated successes 
also in the Czech Republic. As usually, spectators 
of Rally Bohemia can look forward to our crew 
participating with ŠKODA FABIA R5. The rally 
o  ers traditional routes in the Central Bohemian 
and Liberec regions. Thanks to technical as well 
as fast sections, both the crews and the specta-
tors can fully enjoy the tension of the racers’ 
driving art and the perfectly prepared vehicles. 
I am happy to see that the high number of crews 
registered for Rally Bohemia is an evidence of 
this race’s popularity. Not only this fact makes 
me believe that many enthusiastic spectators will 
 nd their way to the speed tests.

For ŠKODA AUTO, 2018 is the year of ful  lling 
the Strategy 2025 which will enable us to shape 
the thrilling future of automotive industry for our 
customers. One of the central topics is e-mobility. 
Next year we will present the plug-in hybrid 
of ŠKODA SUPERB and before 2025 the total 
number of ten electri  ed models will have its 
place in our portfolio. Last year during the SUV 
o  ensive a brand new compact SUV KAROQ 
was added to the successful model KODIAQ.

I  rmly believe that Rally Bohemia will bring the 
citizens of Mladá Boleslav and the entire Central 
Bohemian and Liberec regions an exciting show.

Before we begin, let us not forget what matters 
the most in life and that is health. Motor sport 
is not only a beautiful discipline, but can also be 
dan¬gerous. That is why I want to ask all the 
spectators to strictly adhere to the organizers’ 
instructions and behave in such a manner that 
doesn’t endanger their health or any of the 
racing crews.

On behalf of ŠKODA AUTO, a proud partner of 
this competition, I would like to wish all of you 
an unforgettable sport experience, the racing cre-
ws a fair-play race and the organisers a perfectly 
managed Rally Bohemia.

Ing. Bohdan Wojnar

ŠKODA AUTO Board Member,
Human Resource Management
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Vážení p átelé motorismu a rally zvláš ,

íslovka 45 p ed ozna ením letošního ro níku 
Rally Bohemia sv d í o tom, že tato tradi ní sou-
t ž je jednou z nejdéle po ádaných rally u nás. 

O jejím významu nejen na domácí, ale i na mezi-
hárodní scén  sv d í i její zapojení do seriálu FIA 
Electric and New Energy Championship. Po a-
datelé drží krok s dobou a je d ležité, že se jim 
poda ilo prosadit se do termínové listiny neo  ciál-
ního mistrovství sv ta t chto automobil .

Je jist  zapot ebí pod kovat po adatel m za je-
jich mnoholeté úsilí, a pod kovat také tradi nímu 
partnerovi této sout že, Škoda Auto, který 
dlouhodob  podporuje po ádání této sout že 
ve svém domácím m st .

P eji všem ú astník m mnoho úsp ch  a divá-
k m krásný sportovní zážitek.

Jan Š oví ek
Prezident Autoklubu R

Proslovy

MUDr. Raduan Nwelati 
Primátor m sta Mladá Boleslav 

Vážení diváci, milí sout žící,
velice m  t ší, že i letos se na za átku ervence 
do Mladé Boleslavi vrací tradi ní Rally Bohemia, 
jedna z nejprestižn jších a nejsledovan jších 
automobilových sout ží v zemi. Letos naše m sto 
hostí už 45. ro ník a já jsem opravdu pyšný na to, 
že domovem a prakticky synonymem této prestiž-
ní akce je už dlouhá léta práv  Mladá Boleslav. 

Všichni se jist  i tentokrát m žeme t šit na za-
jímavé trat , zvu ná jména závodník  , rychlé 
a krásné vozy a v neposlední ad  na atraktivní 
doprovodný program. Dovolte mi, abych všem, 
kdo usednou do kokpit  , pop ál mnoho úsp ch , 
nezapomenutelných zážitk   ze závodu a p ede-
vším bezpe nou jízdu se š astným návratem. 

Všem, kdo budou klání p ihlížet, tedy nám divá-
k m a p íznivc m Rally Bohemia, p eji nádhernou 
podívanou a silné zážitky. Jste-li navíc v Mladé 
Boleslavi poprvé, v ím, že svou návšt vu zde 
využijete k poznávání dalších možností kulturního 
a sportovního vyžití a rekreace, které dnes naše 
m sto nabízí. 

Na záv r mi dovolte, abych vás stejné jako v mi-
nulých letech jménem organizátor   i jménem 
vedení m sta požádal o dodržování všech bezpe-
nostních opat ení. Jen díky tomu si totiž m že-

me všichni ten nadcházející ro ník Rally Bohemia 
naplno užít a vychutnat. 

MUDr. Raduan Nwelati, 
primátor Mladé Boleslavi

JUDr. Jan Š oví ek, Ph.D.
prezident Autoklubu eské republiky

1 Úvodní slovo
Ing. Bohdana Wojnara

2 Proslovy

4 Mapa RZ 0 Shakedown

5 Mapa RZ 1 Prolog Muzeum

6 Mapa RZ 1 Bondy

9 Mapa RZ 2/5 Chloudov

10 Popis DM Shakedown, Akcelerace, 
Bondy, Chloudov, Radostín

11 Mapa RZ 3/6 Radostín

12 Mapa RZ 4/7 Ješt d

14 Popis DM Ješt d, Sosnová, Lobe

15 Mapa RZ 8/9 Sosnová

16 Bezpe nostní pokyny

17 Celková mapa Rally Bohemia

18 Mapa RZ 10/13 Lobe

21 Automotoklub Škoda

24 Mapa RZ 11/14 Cetno

26 Mapa RZ 12/15 Starom stská

27 Popis DM Cetno, Starom stská

30 Startovní listina

Obsah

Servisní zóna: 
29. 6. – 1. 7. 2018
Hoškovice, letišt

Slavnostní start: 
29. 6. 2018 od 20:00 M R HA + ENEC
Mladá Boleslav, Muzeum ŠKODA AUTO

30. 6. 2018 od 9:00 Legendy, M R
Mladá Boleslav, Muzeum ŠKODA AUTO

Cílový ceremoniál: 
1. 7. 2018 od 13:10 hod.
Mladá Boleslav, Starom stské nám stí

Technické p ejímky: 
29. 6. 2018 od 14:30 hod.
Servisní zóna, Hoškovice, letišt
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MOTORSPORT M ŽE 
BÝT NEBEZPE NÝ!

Poslouchejte pokyny po adatel  
a nevstupujte do zakázaných prostor.

Testovací rychlostní zkouška dlouhá tém  4 km se nachází zhruba 
3 km od servisní zóny v Hoškovicích. Na krátkém úseku na závodníky 
ekají jak rychlé úseky, tak užší technické pasáže.

Show, p i které se na dvousetmetrovém úseku postaví vedle sebe 
vždy jeden historický sout žní v z a vozidlo s alternativním pohonem. 
Jedine ný sprint, ve kterém se utká minulost s budoucností.

Divácky velmi atraktivní rychlostní zkouška v centru Mladé Boleslavy. 
ty i a p l kilometru dlouhá tra  doslova omotaná kolem Bondy cen-

tra nabízí divácké místo po své celé délce. Navíc se jedná a polookru-
hovou rychlostní zkoušku a každý v z tak bude možné vid t t ikrát.

I v roce 2018 nebude na Rally Bohemia chyb t p es 5 km dlouhá 
rychlostní zkouška Chloudov. Náro né p echody mezi povrchy asfaltu 
zde zvládly potrápit nemálo zkušených jezdc . Na diváky eká atrak-
tivní a p ehledné divácké místo D202 v obci Koberovy.

SHAKEDOWN

AKCELERACE

BONDY

CHLOUDOV

Rychlý a p ehledný úsek po startu RZ.

Start spole n  s levým odbo ením u obce Prosí ka.

Velmi p ehledné místo s výhledem na rychlý p íjezd a následná 
esí ka ve stoupání sm rem k obci Chloudov.

Technický pr jezd obcí B ezina s oto kou kolem retardéru.
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Tradi ní rychlostní zkouška o délce p es 22 km je jednou z delších 
a náro n jších. Klasické pasáže kolem Hodkovic nad Mohelkou a Pelí-
kovicemi slibují jako vždy skv lé divácké zážitky. Zcela nov  je umíst n 
start, kdy závodníci musí vystoupat krásnými esí ky z Malé Skály 
do obce Frýdštejn.

RADOSTÍN

Široké pravé odbo ení, nabízející atraktivní jízdu „pro diváky“.

K ižovatka nad Pelíkovicemi nabízí pohled na p ijížd jící vozy 
z rychlého úseku mezi pastvinami, spole n  s odbo ením 
do rychlého odjezdu. Ob erstvení v míst . 
P íjezd od Rychnova u Jablonce a od Bezd ína.

Levý vracák na kostkách, na historickém nám stí Hodkovic 
nad Mohelkou.

Levé odbo ení z mostu na výjezdu z obce T tí. 
P íjezd od Radimovic.
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MOTORSPORT M ŽE BÝT NEBEZPE NÝ!
P I POHYBU RESPEKTUJTE ZAKÁZANÉ PROSTORY A DBEJTE POKYN  PO ADATELE. 
NA VYBRANÉ MÍSTO SE V ŽÁDNÉM P ÍPAD  NEP ESOUVEJTE PO TRATI.

Dobrou zprávou pro každého fanouška z Liberce je zcela nová, nece-
lých 9 km dlouhá, rychlostní zkouška Ješt d. Závodníky eká rychlý vý-
jezd a následné jedovaté klesání z dominantní hory Libereckého kraje.

V roce 2018 op t zavítá Rally Bohemia na Autodrom v Sosnové 
u eské Lípy. Na diváky zde ekají dva pr jezdy každého vozu spo-
le n  s tradi ní vynikající atmosférou plných tribun. Startovat navíc 
budou vždy dv  vozidla zárove  a tak bude neustále co sledovat.

JEŠT D

SOSNOVÁ

Divácké místo po startu vedoucí podél turistické trasy 
na Ješt d.

Pravé prudké odbo ení po náro ném sjezdu u obce Sv tlá 
pod Ješt dem.

Levé odbo ení sm rem do údolí.D
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Staronová rychlostní zkouška nedaleko Mladé Boleslavi o délce 11 km 
se adí mezi jezdci oblíbené rytmické testy. Pasáže v údolí mezi 
stromy a rychlé protahováky nad nimi jsou typické pro okolí Mladé 
Boleslavi.

LOBE

Pravoúhlé levé odbo ení po rychlém sjezdu.

Technický pr jezd retardérem v obci Lobe .

Svižná esí ka spole n  s levým odbo ením do obce Skramouš.
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D ležitá telefonní ísla
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY

RALLY BOHEMIA 2018 
O  ciá lní  program Rally Bohemia 2018 p  ipravili: organiza  ní  tý m Rally Bohemia / 
Texty: Tomáš Brzek, Jan Šrámek / Foto: Tomá š  Mansfeld, Jan Šrámek, Tomáš Brzek, archiv 
Š KODA AUTO, archiv  K motorsport / Mapové  podklady, popis divá cký ch mí st: Petr Pavlá t, 
Jan Šrámek / Lito: ReproArt Liberec s.r.o. / Redak  ní  uzá v  rka: 21. 6. 2018

Popis diváckých míst i mapy samotné byly vytvo eny dlouho p ed termínem sout že Rally 
Bohemia 2018. Po adatelé proto nevylu ují p ípadné zm ny a úpravy, ke kterým m že dojít 
po termínu redak ní uzáv rky. Ke zm nám m že dojít p edevším s ohledem na bezpe nost 
posádek, ale i z d vodu bezpe nosti divák  anebo z d vod  ekologických a ochrany p írody. 
Za p ípadné odchylky se organizáto i Rally Bohemia omlouvají a sou asn  d kují za pochope-
ní. Aktuální informace jsou vždy k nalezení na o  ciálních webových stránkách Rally Bohemia 
na www.rallybohemia.cz.
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 M R / SOBOTA 30. 6. 2018
09:30 Ceremonial Start
09:53 RZ Bondy 4,41 km
10:29 Service A (Hoškovice)
11:29 RZ Chloudov I. 5,00 km
11:57 RZ Radostín I. 22,22 km
13:05 RZ Ješt d I. 8,03 km
14:36 Service B (Hoškovice)
15:51 RZ Chloudov II. 5,00 km
16:19 RZ Radostín II. 22,22 km
17:27 RZ Ješt d II. 8,03 km
18:39 RZ Sosnová I. 1,57 km
18:53 RZ Sosnová II. 1,57 km
20:04 Flexi Service C (Hoškovice)

 M R / NED LE 1. 7. 2018
08:00 Service D (Hoškovice)
09:06 RZ Lobe  I. 10,80 km
09:47 RZ Cetno I. 24,34 km
10:34 RZ Starom stská I. 5,16 km
11:44 Service E (Hoškovice)
13:05 RZ Lobe  II. 10,80 km
13:46 RZ Cetno II. 24,34 km
14:33 RZ Starom stská II. 5,16 km
14:50 Ml. Boleslav – Podium Ceremony
13:10 Podium ceremony Legend
13:50 Podium ceremony ECO rally
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ŠKODA Economy DPF

 již od 12 900 Kč



skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
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Automotoklub Škoda
innost a zam ení organizace

P edstavení Automotoklubu Škoda
Automotoklub Škoda Mladá Boleslav již od roku 1945 sdružuje p ízniv-
ce a fanoušky zna ky Škoda, od historických voz  až po nejmodern jší 
typy, nejen z okolí Ml. Boleslavi, ale i celé eské republiky. 

Pomáháme našim len m vytvá et vhodn jší podmínky pro realizaci je-
jich zájmové innosti, jak pro mládež (nap . minikárový sport, modelá -
ství), tak i pro dosp lé motoristy (caravaning, handicapovaní motoristé, 
sportovní vyžití, základní asistence na silnicích – zdarma apod.).

Dob e se da í i spolupráce se zahrani ními Škoda kluby, nejen v rámci 
EU, ale i v Rusku a Austrálii.

Dlouholetou tradici, která vznikla již v minulém 

století i na mezinárodní úrovni, mají p edevším dv  

sout že, a to Škoda Tour a Škoda Economy Run.

Škoda tour
Škoda Tour jsou mezinárodní setkání fand  a p átel voz  Škoda, která 
se konají každý rok, st ídav  v R a v zahrani í. 

Ú elem tohoto týdenního setkání je nejen poznávání regionu, kde se 
tyto akce konají, ale i ve spolupráci se Škoda Auto MB, seznamování 
s vozy poslední modelové ady Škoda, provád ní servisních inností, 
seznamování se s výrobním procesem v továrn  a historií spole ností.

Nejvzdálen jší ú astníci byli dosud z Ruska, Austrálie a Jižní Ameriky. 
Zájem o ú ast se p enáší z jedné generace na druhou, takže zde m že-
me vid t a potkávat jak seniory, tak i jejich vnuky a pravnuky.

Škoda Economy Run
Také sout ž o nejmenší spot ebu paliva u voz  Škoda, Škoda Economy 
Run, má své po átky p ed 30 lety, kdy po zkušenostech z mezinárodní 
sout že ve Vídni, organizované spole ností VW, bylo rozhodnuto konat 
tyto sout že také i v eskoslovensku pro vozy Škoda. Start se konal 
vždy v Mladé Boleslavi a sout žící absolvovali tra  dlouhou n kolik set 
kilometr  i na silnicích Rakouska, Polska a Moravy.

V posledních létech je start i cíl vždy u Servisních služeb Škoda Auto 
v Kosmonosech a délka trat  je n co p es 300 km. S využitím zkuše-
ností z minulých ro ník , se pro m ení spot eby paliva i dodržování 
pravidel silni ního provozu, využívá dostupná moderní elektronická 
technika. Vít zové dosahují spot eby paliva okolo 3 l/100km. Sout žní 
posádky tvo í ženy, muži, žurnalisté i handicapovaní motoristé, nejen 
z R, ale i zahrani í, p edevším z Finska, kde dle zkušeností naší sout -
že mají zájem konat i jejich sout že FIA. 

Úsp chy len
Také lenové minikarklubu dosahují velice dobré výsledky, a to nejen 
p i po ádání závod , ale i jako sout žní jezdci, kte í se zú ast ují 
vrcho lových podnik  Mistrovství R, Finále Poháru R a SR a Evrop-
ského poháru, kde vystupují i na stupních nejvyšších.  

Všem motorist m a p átel m všech rallye i ostatních sout ží, p ejeme 
hodn  pohody a bezpe né jízdy po celý rok. Všem motorist m a p áte-
l m rallye i ostatních sout ží, p ejeme hodn  pohody a bezpe né jízdy 
po celý rok.

Další informace lze získat na internetových stránkách:

www.amkskoda.cz
www.skodatour.eu
www.economyrun.cz

Desatero pro motoristy
1 Uv dom si, že ídíš auto, které se m že stát nástrojem smrti. 
2 Úsm vem a milým slovem opla  idi i, který ti vynadal. 3 Nemí-
jej bez povšimnutí idi e v nouzi, neujížd j z místa nehody, pomoc 
zran nému jako milosrdný samaritán. 4 Nechlub se svým vozidlem, 
neosl uj rychlostí a p edjížd ním za každou cenu. 5 Neodsuzuj 
p estupek jiného, i když si myslíš, že sám bys jej neud lal, netrub 
a neukazuj na elo. 6 Dojde-li k nehod , nehádej se, ale klidn  se 
s protivníkem dohodni o faktech. 7 Vydrž to klidn , i když t  n kdo 
p edb hne u erpací stanice, i zabere místo na parkovišti. 8 Nek i , 
nenadávej zvlášt  starším chodc m, maminkám s ko árky a ned s je 
bravurní jízdou. 9 Poškodíš-li cizí v z na parkovišti, zanechej lístek 
s adresou za st ra em. 10 P edjel-li t  nebezpe ným zp sobem jiný 
idi , neoplácej mu to.
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www.onisystem.cz/NCL21

Magnetický

Vodotěsný

Bezdrátově nabíjený

S dlouhou výdrží

Bez tlačítka vypnout

Detekce sundání

Vodotěsný GPS lokátor s dlouhou výdrží, díky kterému můžete 
monitorovat pohyb osob, věcí a vozidel.

MĚJTE PŘEHLED O MAJETKU  A LIDECH,  
NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ

Nic nemusíte instalovat, stačí si vybrat verzi s magnetem nebo 
bez a tracker umístit tam, kde ho potřebujete. 

Cena za zařízení  
včetně bezdrátové  
nabíječky a aplikace  
ONI system. Cena za služby  
242 Kč/měsíc včetně DPH.

Už 10 let se staráme o bezpečnost rally.  

Vyzkoušejte naše řešení, zavolejte na +420 737 900 300 
nebo napište na rally@onisystem.cz

žete

ebo 

 

 

 

Po udání kódu 

RALLY2017

cena

3.600 Kč
včetně DPH

Po udání kódu 

RALLYONI

cena

3.600 Kč
včetně DPH

Vstupte mezi elitu.
VODOTĚSNÁ
DO 10 METRŮ

HLASOVÉ
OVLÁDÁNÍ

DOTYKOVÝ
DISPLEJ4999Kč

CHDHB-501
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festival
dobré
nálady

STAČÍ SI VYBRAT,
           OSTATNÍ ZAŘÍDÍME.

Produkty pro Vás vyrobíme 
na míru, dle konkrétních 

požadavků.

Produkty Vám zapůjčíme, 
přivezeme, odborně 
nainstalujeme a opět 

odvezeme.

Záručně i pozáručně zajistíme 
produktům 100% stav, který 

prodlouží jejich životnost.

Společně najdeme to nejlepší 
řešení pro dosažení 

Vašich cílů.

PRODÁVÁME 
EVENTOVÉ VYBAVENÍ

PŮJČUJEME 
EVENTOVÉ VYBAVENÍ

POSKYTUJEME 
KOMPLETNÍ SERVIS

NAVRHUJEME 
ŘEŠENÍ EVENTŮ

Nůžkové stany Nafukovací reklama Vlajky, bannery Nábytek Slunečníky Sedací vaky Vybavení restaurací

TKF, spol. s r.o.
Centrála
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Pobočka
Tř. Tomáše Bati 1640
765 02  Otrokovice
Areál TOMA, budova č. 45a

   obchod@tkf.cz

   +420 261 112 721

   www.tkf.cz

Slunečníky V b ení restauracííVlaajky, baajky bannerynnerynnerací reklama
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MOTORSPORT CAN 
BE DANGEROUS!

Obey the Organizers’ instructions 
and do not enter the prohibited area.

Technický pr jezd obcí Dolní Cetno.

Ostré pravé odbo ení u letišt . Možnost stání na vyvýšeném 
svahu blízko k trati RZ. P ístup od Bezd ína.

Ostré levé odbo ení. P íjezd od Bezna.

D
70

1

D
80

1

D
70

2

Polookruhová rychlostní zkouška využívající podstatnou ást tradi ní 
RZ Vinec. Záludná RZ v blízkosti Mladé Boleslavi s technickými, ale 
i velmi rychlými pasážemi. Start se nov  nachází u obce Horní Cetno, 
kde vozy také najíždí do svého druhého kola. Tém  25 km jist  pro-
v í dovednosti každého závodníka.

CETNO
M stská rychlostní zkouška procházející m stem automobil  ŠKODA 
nabízí množství p kných diváckých míst. V tomto roce s novým, velmi 
technickým, úsekem mezi zimním stadionem a cílem.

STAROM STSKÁ

Rychlý pr jezd obcí Strenice. P íjezd od Krnska.

D
70

3

Pravé odbo ení do obce Rokytovec. P íjezd od obce P tikozly.

D
70

4

Výjezd na hlavní silnici z úzkého pro  lu mezi domy. 
Prudká otevírající se levá zatá ka. P ístup od Bezd ína.

Atraktivní divácká zóna na parkovišti u zimního stadionu. Sjezd 
ze šotoliny v parku, p ejezd mostu a následná p ehledná série 
zatá ek u zimního stadionu. P ší p ístup z centra m sta.

D
80

2
D

80
3

Technická pasáž na parkovišti spole n  s širším úsekem 
p ed Magistrátem m sta vedoucím až do cíle RZ.

D
80

4
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CHRÁNÍME VÁŠ MAJETEK 
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