Další závod šampionátu MMČR 2014 je tu, Rally Šumava bude již třetím podnikem. Start
toho závodu je plánován na čtvrtek 15, května. Minulý závod, Český Krumlov zamíchal dost
pořadím, tak uvidíme, co s ním provede Šumava. A jak bude závod vypadat? Pojďme se na
to podívat…

1. Etapa

RZ 1: Klatovský Okruh

Tato RZta bude okruhová, pojede se mezi dvěma obcemi a pojedou se 2 kola. Na rychlostce
se nachází plno rychlých úseků a hodně úseků se šotolinou. Poté jezdci navštíví 10 minutový
servis.

RZ 2 a 4: Buková – Kdyně

Velice rychlá zkouška, kde auta budou řvát pořád v omezovačích. Pozor si však na ní musíme
dát velký, jelikož i malá chybka přináší fatální následky. Druhý průjezd se pojede za tmy.
V RZtě se nacházejí 2 skoky a pár skvělých diváckých míst.

RZ 3 a 5: Hodousice – Víteň

Technickou zkouškou bude Hodousice – Víteň, plná pěkných vracáků a jezdcům se bude moc
líbit, jelikož není tak obtížná. Druhý průjezd bude také za tmy.

2. Etapa

RZ 6 a 10: Pohorsko – Víska
Typická zkouška Šumavské krajiny. Rychlostka se jede celá v lese a je plná velice těžkých
úseků, vraceček a úzkých cestiček uprostřed lesa. Součástí RZ je i brod, který je oblíbeným
diváckým místem.

RZ 7 a 11: Malenice – Záhoří

Nejdelší zkouška tohoto závodu, trať má něco kolem 15 kilometrů. Pro některé jezdce velice
atraktivní rychlostka. Trať je velice rychlá, ale velký pozor musíte dát v průjezdu vesnicí.

RZ 8 a 12: Hoslovice – Mačice

Jedna z nejnáročnějších zkoušek je Hoslovice – Mačice. Je to druhá nejdelší rychlostka, ale za
to je o dost těžší než RZta předchozí. Plno rychlý lesních úseků přináší velký počet
odstoupených.

RZ 9 a 13: Lipová Lhota – Čejkovy

Tato vložka bude dost podobná jako zkouška Hodousice – Víteň v 1. etapě. Je zde plno
diváckých míst a krásných vraceček.

Tak takové zkoušky na vás čekají, přejeme hodně štěstí a budeme vám držet palce.
Za Czech Rally Cup Jan Šmerda

