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                                                            Poloha soutěže                                                          

 Vítáme vás v průvodci automobilovou soutěží III. Podorlická rally, která je součástí ČMPR 2022. Tento 
dokument byl vytvořen pro lepší orientaci posádek a diváků soutěží. Soutěž se koná v 
Královéhradeckém kraji, nedaleko města Opočno ve dnech 13. a 14. května 2022.

 Začínáme základní mapkou, která přibližuje dvě základní místa soutěže. Obec Houdkovice, kde je 
zřízena servisní zóna a také tam sídlí ředitelství soutěže. Dále město Opočno, kde bude probíhat 
slavnostní start. O tom budeme psát níže. 



                                                         Ředitelství závodu                                                       

 Ředitelsví soutěže je umístěno v areálu lakovny Houdkovice, č.p. 35. (asi 200 metrů od areálu SZ). 

                                                        Areál lakovny č.p. 35                                                     

V areálu lakovny bude probíhat a zřízeno:

• řediteství soutěže čtvrtek  12.5.  7:00 hod             
sobota  14.5.  23:00 hod           

• technická přejímka pátek    13.5.  7:00 – 15:30 hod

 K technické přejímce se posádky dostaví podle času uvedených v dokumentu v předstihu na webu 
Podorlické rally.

                                                              Servisní zóna                                                           

  Servisní zóna (SZ) je umístěna v letním areálu v Houdkovicích (GPS souřadnice jsou  50.2298750N, 
16.1663181E). 
  SZ je zřízena na travnatém povrchu, skládá se ze dvou částí. Jedna přímo v areálu a druhá na přilehlé
louce. Kvůli tomuto nebude ČK na výjezdu z areálu SZ, ale o kousek dále ve vesnici.
  SZ bude otevřena už ve čtvrtek 12.5. od 10:00 hodin, uzavřena v neděli 15.5. ve 12:00 hodin.
  V areálu SZ je pro posádky i diváky občerstvení a WC. Všechny posádky obdrží jeden pytel na 
odpadky, tímto chceme všechny zúčastněné poprosit o udržování pořádku v areálu SZ.
  Místo pro vleky bude zřízeno v areálu SZ u vjezdu č. 3. (kdo je nepotřebuje mít u sevisního zázemí)

https://mapy.cz/zakladni?x=16.1676056&y=50.2284131&z=17&source=addr&id=11115002
https://mapy.cz/zakladni?x=16.1663181&y=50.2299162&z=17&source=coor&id=16.1663181%2C50.229875
https://mapy.cz/zakladni?x=16.1663181&y=50.2299162&z=17&source=coor&id=16.1663181%2C50.229875


V areálu SZ bude probíhat:

• administrativní přejímka:  
datum: čtvrtek 12.5. 2022 pátek 13.5. 2022 
čas: 14:00 – 20:00 hod 7:00 – 12:00 hod

• výdej itinerářů:  
datum: čtvrtek 12.5. 2022 pátek 13.5. 2022 
čas: 14:00 – 20:00 hod 7:00 – 12:00 hod

• rozprava:  
datum: pátek 13.5. 2022 
čas: 16:00 hod

• oficiální vývěska  
• vyvěšení neoficiálních výsledků  
• vyhlášení vítězů  

  Vjezd divákům a neoznačeným vozidlům do servisní zóny je zakázán. Při příjezdu vjíždějte prosím jen
vozidly, která pak budou označena pro povolení vjezdu. 

 Své servisní zázemí stavějte co nejblíže k sousedovi. :) 120 posádek by se pak mělo vejít.

 S autobusy a nákladními vozy prosím jen na louku, vjezd č. 3 by měl vyhovovat. Nebo dáme místo 
někde po vesnici. (kvůli dešti atd.)

  V obci je také zakázáno parkovat tam, kde by vozidla překážela.  Tyto tři dny bude v obci Houdkovice 
velký provoz, proto prosím nepřekážejte na komunikacích.
 



 Mapka situace v Houdkovicích.



Do servisní zóny bude v sobotu zákaz vjezdu přes bránu č.2. Tudy se bude vyjíždět na ČK0.



                                Slavnostní start – Opočno – Kupkovo náměstí                                 

                  Dopravní situace                  

 Slavostní start, představení posádek divákům, bude probíhat takto. Kupkovo náměstí bude průjezdné 
jako vždy po hlavní silnici i kolem Městského úřadu bez omezení.

 Pro autobusy nebude vjezd také omezen, ty budou ze zastávek odjíždět podle jízdního řádu.
 
 Od 12:00 do 20:00 hodin bude už zákaz zastavení podél Městského úřadu a na parkovišti před 
bývalým stánkem PNS a na povolení Městského úřadu směrem od náměstí k zámku v ulici 
Zámecká. 
 Stání z kopce podél Konzumu Coop zůstane povoleno.

 Ulice Komenského bude průjezdná v jednom směru jako normálně, Baštecká bude neprůjezdná. 
Kodymova bude způjezdněná oběma směry. Zámecká ulice bude po dobu slavnostního startu 
neprůjezdná, obyvatelé se z Trčkova náměstí dostanou na Kupkovo náměstí Kodymovou ulicí.  
Pořadatelé se o vás postarají.



                                Slavnostní start – Opočno – Kupkovo náměstí                                 

                  Soutěžící                  

Samotný Slavnostní start začne najížděním posádek na Kupkovo náměstí v 16:30 hodin. 
Odjezd ze SZ přes ČK0 po půl minutě podle vyvěšených časů.
Po nějakém času stání na Kupkově náměstí začnou závodní automobily projíždět startem.
Slavnostním startem projede první ostré auto v 18:00 hodin.
Po té se soutěžící vydají zpět do servisní zóny v Houdkovicích.



                                                           Rychlostní zkoušky                                                   

  Soutěž se pojede v jedné sobotní etapě. Jsou připraveny tři rychlostní zkoušky, které se pojedou 
třikrát. Tedy celkem za celou soutěž 9 RZ. 

  Jedna rychlostní zkouška je malinko upravená z roku 2021. Další dvě rychlostní zkoušky jsou nové.

  Na rychlostních zkouškách jsou jak úseky rychlé, na srdíčko, tak úseky technické na úzkých, 
uskákaných cestách.

 Oproti roku 2021 přibylo trochu šotoliny.

Rychlostní zkoušky jsou přibližně z 95 % asfaltové. Zbytek je šotolina. 
Délka RZ: 

• RZ 1, 4, 7 - 12,8 km
• RZ 2, 5, 8 -   6,0 km
• RZ 3, 6, 9 -   9,9 km
• Celkově tedy 86,1 ostrých kilometrů

Více o rychlostních zkouškách a diváckých místech Průvodci č.2.

Pro více sledujte webové stránky www.podorlickarally.cz, nebo Facebook Podorlická rally

Děkujeme za přečtení, tým pořadatelů III. Podorlické rally 2022.

https://www.facebook.com/Podorlick%C3%A1-rally-388596228375162/?modal=admin_todo_tour
http://www.podorlickarally.cz/

