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RC Rallye Český Krumlov má po uzávěrce přihlášek 

Dnešním dnem se uzavřel seznam přihlášených jezdců na 6. RC Rallye Český Krumlov. Do závodu se 

přihlásilo celkem šestnáct závodníků v nejrůznějších skupinách i kategoriích. Jezdce a jejich soutěžní 

vozy, které jsou zmenšené oproti originálu v měřítku 1:10, můžete vidět v sobotu 28. května v BIRELL 

Rallye Areně na výstavišti v Českých Budějovicích. 

Favorité šestého ročníku? Jiří Hadrava, několikanásobný mistr českokrumlovského šampionátu 

rádiem řízených modelů, odstartuje s Fordem Fiesta RS WRC. Jiří vyhrál druhý ročník RC Rallye Český 

Krumlov 2012, právem mu tedy patří startovní číslo jedna. Další závodník, pyšnící se titulem mistra 

českokrumlovského šampionátu, je Zdeněk Klíma, který odstartuje s Toyotou Celica GT-Four. Zdeněk 

dojel ve čtvrtém ročníku RC Rallye Český Krumlov na druhém místě. Pavel Matějček, přihlášený 

s Citroënem Xsara WRC těmto dvěma rychlým jezdcům nebude chtít dát svou kůži lacino a je nutné 

s ním počítat v nejvyšších patrech výsledkové listiny. V historii RC Rallye Český Krumlov již několikrát 

startoval. Do soubojů o prvenství budou chtít zasáhnout i další přihlášení jezdci. 

Nejpočetněji zastoupenou kategorií jsou junioři, kteří se těší v rámci závodů velké podpoře 

zkušenějších kolegů. Těch je přihlášených sedm a jejich vyrovnanost stěžuje tipy na vítězství. Nejnižší 

startovní číslo 7 bude mít Tina Matějčková, která v kategorii Junior vyhrála úvodní závod 12. ÚAMK 

RC Rally Cupu Český Krumlov, který se jel před čtrnácti dny. Deklasovala tak všechny hochy i své 

kolegyně závodnice. Podaří se jí úspěch zopakovat i na 6. RC Rallye Český Krumlov? 

Na soutěžící čeká celkem šest měřených úseků. Pak se vozy i jezdci přesunou do Českého Krumlova, 

kde se na cílové rampě „velké“ Rallye Český Krumlov odehraje závěrečné vyhlášení výsledků. 

Další informace k 6. RC Rallye Český Krumlov 2016 se budou průběžně objevovat na oficiálních 

internetových stránkách www.rallyekrumlov.cz a www.rca-ck.com. 
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