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RC modely soutěžních aut i letos na 

českobudějovickém výstavišti 

V sobotu 20. května 2017 se bude na výstavišti v Českých Budějovicích konat další, v pořadí již sedmý, 

ročník RC Rallye Český Krumlov. I letošní závod bude vycházet z osvědčeného modelu let minulých. 

Stejně jako v minulých letech půjde o součást doprovodného programu 45. Rallye Český Krumlov. 

Hned vedle místa konání se nachází divácký „vracák“ českobudějovické Super RZ nebo servisní areál.  

V historii této soutěže, která čítá již šest odjetých ročníků, jsou dva účastníci, kteří dokázali tento 

závod vyhrát hned dvakrát. Jedním z nich je Petr Pavlát, který opanoval ročníky 2014 a 2015. Druhým 

pak Jiří Hadrava, který byl nejrychlejší v letech 2012 a 2016. Podaří se někomu z této dvojice „vítězný 

hattrick“ nebo bude vítězem letošní RC Rallye Český Krumlov úplně někdo jiný? Odpověď na tuto 

otázku ale nalezneme až za měsíc. 

RC Rallye Český Krumlov se může zúčastnit každý, kdo vlastní RC model v měřítku 1:10 poháněný 

akumulátorem. Přihlášku, zvláštní ustanovení a podrobná pravidla již nyní naleznete na oficiálních 

stránkách 13. ÚAMK RC Rally Cupu Český Krumlov nebo přímo na oficiálních stránkách Rallye Český 

Krumlov (www.rallyekrumlov.cz) v sekci RC Rallye. Kdo se přihlásí včas, bude uvedený v seznamu 

přihlášených v oficiálním papírovém programu 45. Rallye Český Krumlov. 

V předběžném časovém harmonogramu RC Rallye Český Krumlov je celkem osm rychlostních 

zkoušek, které se uskuteční na českobudějovickém výstavišti. Po odjetí všech měřených testů se 

účastníci a jejich závodní vozy přesunou do Českého Krumlova na parkoviště v Jelení zahradě. Zde, v 

těsné blízkosti cílové rampy „velké“ rallye, bude umístěno závěrečné uzavřené parkoviště. Třešničkou 

na dortu pak bude vyhlášení výsledků s udělováním cen nejlepším závodníkům přímo na cílové rampě 

45. Rallye Český Krumlov, které provází nádherná atmosféra s početnou diváckou kulisou. 

Kompletní informace k 7. RC Rallye Český Krumlov 2017 se budou průběžně objevovat na oficiálních 

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