
 

 

 
              V Rokycanech dne 26.4.2010 

Vážení občané, 
 

WALTTER MOTORSPORT ROKYCANY o.s. připravuje na sobotu 12.6.2010 automobilovou soutěž s názvem  
 

„ RALLYE SHOW Velký Rapotín “. 
 

WALTTER MOTORSPORT ROKYCANY o.s. patří dnes mezi největší uskupení pořádající automobilové soutěže v 
rallye. 
V průběhu 3 let naší působnosti jsme zorganizovali 8 automobilových soutěží, které přilákaly vedle tuzemských i 
posádky z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Velké Británie. V loňské sezóně to byly pro příklad 12.-
13.6.2009 MaxSport Pneu Zetka Rallye, 11.-12.9.2009 1. MaxSport Pneu Rallye Rokycany 2009, 21.11.2009 
Setkání „nejen“ mistrů Jezná. 
V současné době intenzivně pracujeme, jako hlavní  organizátor, na zaštítění „nejen“ našich soutěží 
světovou automobilovou federací FIA ( The Federation Internationale de l´Automobile) a to především 
z důvodů sjednocení technických a sportovních řádů národních oblastních automobilových soutěží, jenž povedou 
k ještě větší bezpečnosti nejen posádek, ale i přihlížejících diváků. 
Jako hlavní iniciátor výše popsaného, klademe velký důraz na dodržování sportovních (bezpečnostních) 
řádu již zmíněné světové federace (FIA), jenž je hlavním aspektem úspěšnosti této spolupráce. 
 

Rallye je připravována za úplné uzavírky silnic: 
  

Tachov – Velký Rapotín – křižovatka u obce Maršovy Chody – Žebráky 
V sobotu dne 12.6.2010 v době od 7:00 – 12:10 hod a 12:50 – 16:00 (17:00) hod 

 
 Při uzavírkách silnic z důvodu bezpečnosti účastníků soutěže, diváků a také vás řidičů a uživatelů komunikací, 
dojde ke znemožnění vjezdu a výjezdu vozidel do a z lokality, ve které bydlíte, případně jste vlastníkem nebo 

uživatelem nemovitosti. 
 

Prosíme vás, aby jste se po dobu průběhu uzavírky silnice nesnažili do této uzavírky vjet ani na silnici vstupovat, 
ohrožujete tím nejen posádky soutěžních vozidel, ale především sebe! 

 
!!!Zároveň Vás prosíme, aby jste v době soutěže v žádném případě neparkovali vozidla na nebo u 

uzavřené silnice a abyste si zajistili domácí zvířata!!! 
 

V případě nutnosti bezodkladného vjezdu do uzavřeného úseku silnice se, prosím obraťte na pořadatele, který vám 
buď předá informace (za jak dlouho bude průjezd umožněn), nebo vám po dohodě s hlavním vedoucím a 

pozastavením závodu průjezd uzavřeným úsekem umožní.  
 

Na začátku uzavírky vždy projede uzavírací vozidlo (svítí, bliká, troubí a je označeno červeným praporkem), na 
konci uzavírky vždy projede otevírací vozidlo (označené zeleným praporkem). 

 
Objízdná trasa bude označena svislými dopravními značkami, řiďte se jimi! 

 
Vzhledem k tomu, že se tento dopis možná nedostane ke všem „uzavřeným“ obyvatelům, prosíme 
Vás o co možná největší rozšíření této informace mezi lidmi, o kterých víte, že se jich uzavírka 

dotkne.  
 
 

Děkujeme Vám za pochopení a usnadnění naší práce.         
        Za WMR         Robert Valečko 

ředitel rallye 
Tel: 739 210 245 

e-mail: info@wmr.cz 
www.wmr.cz 



 

 

 

 


