8.Adria Camping Rally 2007
22. 6. – 1. 7. 2007
Camping Park Umag **** (HR)

Ve dnech 22. 6. až 1. 7. 2007 pořádala Udruga Campista Hrvatske (UKH) 8.
Adria Camping Rally 2007 (8. ACR) ve čtyřhvězdičkovém campingu Camping
Park Umag na Istrijském poloostrově.
Již tradičně se této významné caravanistické akce zúčastnilo z našeho
Camping Clubu Rožnov p. R. celkem 7 posádek s 20 účastníky.
Camping Park Umag má rozsáhlé plochy podél pobřeží pro campování a
rekreaci, sladkovodní bazény, sportoviště, několik restaurací a obchodů
včetně malé botanické zahrady. Pro účastníky 8. ACR byl vyčleněn
poloostrov Lavanda s dobře udržovanými sociálními zařízeními. Pro jednotlivé
státy byly vyčleněné sektory. Při rozmisťování caravanů docházelo k diskuzím
s pracovníky campingu, kteří nebyli připraveni vždy respektovat klubové a
kamarádské zájmy.
To, že camping má i svou čističku odpadních vod jsme cítili i na vlastní oči
viděli při její havárii, která však byla operativně odstraněna.
Ve srovnáním s předešlými ročníky byl vstup do moře problematický.
Program 8. ACR vycházel ze standardní programové náplně campingu , kdy
se může náš klub pochlubit vítězstvím v mezinárodní soutěži v plážové
kopané.
8. ACR se celkem zúčastnilo 583 posádek s 1.686 účastníky z 9. států:
(H – 365/1.091, PL – 71/193, CZ – 67/169, SK – 45/132, SLO – 27/66, HR – 4/25, I –
2/4, BIH – 1/4 , NL – 1/2).
Bohužel musíme konstatovat, že režie slavnostního zahájení nebyla
domyšlena. Její jednotlivé části, jako fotografování účastníků pro Guinesovu
knihu rekordů, vydávání symbolického občerstvení pro účastníky a zdravice
v omezeném prostoru restaurace se vzájemně narušovali.
Kuriozitou 8..ACR bylo setkání nejstaršího účastníka 97letého Maďara a
nejmladšího 3 měsíčního děvčátka z ČR.
8..ACR přispěla k odpočinku účastníků, navázání nových přátelství a získání
informací o dalších připravovaných společných setkání.
Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.
Zdeněk Vaňura sen.
1. 7. 2007

