
10. Winter Trial 2010  na  jihu České republiky 
 
   Již popáté zahájí motoristickou sportovní sezónu v našem regionu dálková rallye 
historických soutěžních vozidel - 10. Winter Trial 2010.  Start soutěže je v neděli 24.1. 
v rakouském St.Wolfgangu postaví více jak 100 posádek. Postupně se posádky přes 
Rakousko, Slovinsko a opět Rakousko dostanou ve čtvrtek 28.1. kolem 13h přes Vratěnín na 
území České republiky. Dále se posádky vydají postupně přes Dešov a Jemnici do Dačic. ( 
zde bude na náměstí coffe break v cca 15h). Po krátké přestávce budou pokračovat přes Český 
Rudolec, Číměř, Lásenici, Chlum u Třeboně do Jílovic . Zde bude kolem 17h ve Veterán 
muzeu pana Roděje časová kontrola a opět krátký coffe break. Po načerpání sil se posádky 
vydají  přes Trhové Sviny do Sv.Jána nad Malší, kde začne pro posádky nejtěžší část závodu. 
 
    Součástí předposlední etapy je již tradiční noční etapa na českokrumlovsku a kaplicku. 
Noční sekce startuje v 18.15 ve Svatém Janu n/M. kilometrovou rychlostní zkouškou, které se 
zůčastní všechna vozidla. Poté se startovní pole rozdělí,  a zatímco kategorie „club“ zamíří 
přímo do německého Pasova k noční pauze, kategorie „trial“   bude absolvovat ještě 14 
časových kontrol a přes 150 km tratě v našem regionu.  Západní část se odehraje na silnicích 
mezi Přídolím a Vyšším Brodem. První vozidlo do východní části odstartuje z časové 
kontroly na náměstí v Kaplici ve 22.00 hodin a zamíří směrem Soběnov, Benešov n/Č., 
Pohorská Ves, Malonty, Svatý Kámen a hraniční přechod Dolní Dvořiště. 
 
    A letos poprvé zavítá soutěžní pole i do Kaplice, kde bude na náměstí situována jedna 
z časových kontrol. To už budou mít soutěžní vozidla a jejich posádky za sebou více než dvě 
třetiny z celkových 2500 km napříč Rakouskem,  Slovinskem  a Českou republikou.  
Přihlášeno je více než 100 posádek, na vlastní oči budete mít možnost vidět krásná sportovní 
vozidla BENTLEY, ALVIS, PORSCHE, MG, AUSTIN HEALEY, JAGUAR a mnoho 
dalších, které se účastnily závodů v letech 1935-1975. 
 Přijďte posádky povzbudit do Jílovic, Sv.Jána nad Malší, do Kaplice na náměstí , nebo 
kamkoliv po trati. Program pro diváky a občerstvení s teplými nápoji bude připraveno ve Sv. 
Jáně ( v zemědělském areálu ) a od 20 hodin bude otevřeno občerstvení u Hotelu Zlatý Kříž v 
Kaplici.  
O podrobnějším časovém harmonogramu a doprovodném programu Vás budeme dále 
informovat. Spolupořadateli na území ČR je AMK Rallye Č.Krumlov a ČK motorsport. 
 
Startovní listinu a další informace najdete na : 
 
www.ckmotorsport.cz 
www.classicevents.nl 
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