15. DAHLIE RALLYE – 2011
Thermal camping Pápa
pořadatel Maďarský camping a caravaning club

15. ročník Dahlie Rallye se uskutečnil od 1. do 4. září 2011 v Thermal campingu v městě Pápa (H).
Pořadatelem byl Maďarský camping a caravaning club (MCCC). Thermal camping svým vybavením
patří mezi nejlepší zařízení tohoto typu vůbec. Pro potřebu Dahlie Rallye byly postaveny dva
velkoprostorové stany, které byly propojeny, kdy jeden byl zařízen jako celodenně otevřená restaurace
a druhý jako společenský prostor – zahájení, ples, ukončení atd. Pro účastníky byl připraven program,
kdy každý si mohl najít svou parketu – táborák s opékáním slaniny a klobás, návštěva kláštera
Panonhalma s ochutnávkou vína, mezinárodní Dahlia ples, guláš párty, mezinárodní Dahlie Rallye
karaoke show, prohlídka města Pápa s návštěvou Esterházyho zámku, muzea modrotisku, kostela
s výstupem na věž. Denně animátoři organizovali soutěže pro děti a dospělé. Každé ráno pekař nabízel
čerstvé pečivo. V sobotu vzbudila účastníky mládežnická dechová kapela. Nechyběli ani prodejci
campingových potřeb a již tradičně byly nabízeny cukrářské výrobky. Překrásné prosluněné dny přímo
vybízely k návštěvě zmodernizovaných termálních lázní s atrakcemi, které navazují na camping.
Největší překvapení však čekalo účastníky 15. Dahlie Rallye při slavnostním ukončení, kdy
prezident MCCC László Gyürky předal prezidentu Sdružení Dahlie Rallye Zdeňku Vaňurovi certifikát
International Star Registry s průvodními doklady, že hvězda RA 13h32m10.42s D 08°43´2.11“ dle zápisu
v Mezinárodním hvězdném registru ve Švýcarsku a zápisu v Úřadu pro autorská práva ve Spojených
státech Amerických nese od 3. 9. 2011 12:00:00 AM název DAHLIE RALLYE. Přítomní potleskem ve stoje
přijali toto mimořádné ocenění patnáctiletého trvání Dahlie Rallye. Po setmění měl každý možnost
hvězdu DAHLIE RALLYE vidět v campu instalovaným hvězdářským dalekohledem.
Celkem se 15. Dahlie Rallye zúčastnilo 210 posádek s 521 účastníky z 27 klubů.
A
CZ
H
PL
SK
SLO

posádky
1
88
24
31
65
1

účastníci
2
206
63
74
174
2

kluby
1
10
1
3
11
1

Z Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. bylo přítomno 15 posádek s 37 účastníky.
Nejmladší účastnicí byla Nikola Kozuchová z Caravan Clubu Šumperk – 2 roky a nejstarším účastníkem
byl Milan Stěrba z Caravan Clubu Ostrava – 82 roky.
Prezidium Dahlie Rallye na základě požadavku PFCC schválilo pořadí následujících ročníků: 2012
Slovensko – Piešťany 6. – 9. 9. – CCSR, 2013 Polsko – Krakov – OZM, 2014 Česko Po projednání v souladu
s platnými Stanovami DR nebyly schváleny žádosti o vstup do Sdružení Dahlie Rallye maďarských
organizací MAKEOS a MHKK.
Celkem se 15. ročníků Dahlie Rallye zúčastnilo 1.773 posádek s 4.300 účastníky z A, CZ, D, H, PL, SK, SLO a
uskutečnila se v CZ 5x, H 3x, PL 4x, SK 3x.
16. Dahlie Rallye se uskuteční od 6. do 9. září 2012 v campingu Lodenica v Piešťanech – SK.
Zdeněk Vaňura sen.
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