TISKOVÁ INFORMACE č. 1
Kopná se vrací na scénu, ale s novým názvem
Šestidílný seriál Autoklub Rallysprint Série otevře začátkem dubna XXIII. AGEUS
rallysprint 2017. Nejpopulárnější český rallysprint na Kopné se vrací po dvou letech
zpět do kalendáře domácích rallysprintů s novým názvem, pojede se v termínu 7. –
8. dubna v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty. Návrat divácky populárního a jezdecky
oblíbeného rallysprintu na soutěžní scénu se nerodil vůbec lehce a zda se jedná o
trvalý jev, se ukáže v příštích letech. Slušovický rallysprint pod křídly firmy AGEUS
se započítává vedle rallysprintové série do Poháru 2+, značkového seriálu LENZ
Adam Cup, posádky budou zápolit i do hodnocení Poháru Pirelli, Poháru mládeže a
Poháru pořadatele.
„K návratu jsme se rozhodli v loňském únoru při setkání našich nejbližších
spolupracovníků. Řekli jsme si, že do toho opět půjdeme. Postupně se
informace dostala do éteru a koncem srpna jsme podali oficiální přihlášku.
Návrat zpět je náročnější než jsme předpokládali a v současné době lituji, že
jsme tohle rozhodnutí udělali. Uspořádat motoristický podnik v České
republice je rok od roku složitější,“ pověděl Josef Minařík, předseda
organizačního výboru.
Podmínky řady obcí se stávají pro pořadatele nepřijatelné, obecní úřady se chovají
velmi tržně, přičemž rozpočet rally není nafukovací. „Bohužel obce se chovají
zcela jinak než před pěti lety. Před časem nás vítali s otevřenou náručí, dnes
jsme spíše na obtíž. Získat potřebné razítko a povolení k průjezdu rychlostní
zkoušky je stále těžší. Povolenky dáte na úřady ještě před vánočními svátky,
bohužel zastupitelstva v malých obcích se scházejí omezeně a kladné nebo
záporné stanovisko máte k dispozici až koncem února,“ uvedl předseda z
pořádajícího Rallysprint Klubu v AČR. Na druhou stranu velmi dobře funguje
spolupráce s Lesy České republiky. „Uvítali bychom například pomoc Autoklubu
ČR, aby nám otevřel cestu na ministerstva a pomohl při jednání. Tím bychom
mohli rallysprint přesměrovat do lesních úseků. Byla by to rozhodně lepší
varianta než dávat obcím nesmyslné částky a pořádat soutěž v místech, kde si
rally nepřejí,“ řekl Minařík.
Aby těch problémů nebylo málo, odřekl na poslední chvíli spolupráci hlavní partner
rallysprintu. Naštěstí se pořadatelům z Podkopné Lhoty podařilo sehnat významného
partnera, který se objevuje v názvu. Jedná se o společnost AGEUS z moravských
Lužic, jejichž hlavní činnost spadá do odvětví chemicko-technických produktů pro
výrobu i údržbu a průmyslových těsnících materiálů.

Harmonogram a skladba rallysprintu vychází z osvědčeného modelu z předchozích
let. V pátek odpoledne se uskuteční testovací rychlostní zkouška neboli shakedown
na úseku kolem letiště Bílá Hlína u Slušovic. V sobotu se pojedou čtyři úseky erzet
s názvy Zádveřice, Kameňák, Kopná a Hvozdná, které posádky absolvují během
sobotního dne dvakrát. „Včetně shakedownu máme celkem pět úseků. Nechtěli
jsme jít cestou, že jeden úsek pojedeme třikrát. Testovací erzeta se nám
osvědčila a byl na ni velmi pozitivní ohlas. Před rallysprintem je zakázáno
testování, navíc okolní obce si stěžovaly v týdnu konání soutěže na ruch
soutěžních vozů. Pořádáme úvodní rallysprint sezony a posádky mají velký
zájem vyzkoušet si soutěžní techniku ještě před startem sezony na uzavřeném
úseku,“ upřesnil Minařík.
Ředitelství bude podobně jako při prosincové Mikulášské rally umístěno v prostorách
nové administrativní budovy Fagus v Nových Dvorech, kde proběhne i administrativní
přejímka. Technická přejímka soutěžních vozů se uskuteční v prostorách dílny
Minařík Racing v Nových Dvorech. Soutěžní týmy naleznou prostory servisního
parkoviště na osvědčeném místě kolem areálu dostihové dráhy ve Slušovicích,
uzavřené parkoviště po cíli soutěže bude umístěno u budovy AB Nové Dvory. Start a
cíl rallysprintu je situován na náměstí Svobody ve Slušovicích.
AGEUS rallysprint 2017 startuje v sobotu 8. dubna v 9 hodin, na soutěžní posádky
čeká 172,80 km dlouhá trať, která obsahuje 8 rychlostních zkoušek na čtyřech
úsecích v celkové délce 69,58 km. V cíli soutěže se objeví první vůz v 15:17 hodin.
Vyhlášení výsledků a rozdílení cen proběhne ve večerních hodinách v Derby clubu
(sud) u dostihové dráhy, moderátorské taktovky se ujme Dalibor Gondík. V těchto
dnech byla schválena po změnách a úpravách zvláštní ustanovení, ke stažení jsou
na oficiální webové stránce www.rallysprintkopna.cz, kterou najdete v novém
grafickém hávu. Naleznete zde rovněž přihlášku pro soutěžící, uzávěrka je
stanovena na 28. března.
Fanoušci rallysportu se mají druhou dubnovou sobotu ve Slušovicích opravdu na co
těšit! Slušovický rallysprint nabídne kvalitní startovní pole, rozmanitý vozový park, ale
především náročné a technické tratě rychlostních zkoušek. Další informace
přineseme v příštích tiskových informacích.
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