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rogram cesty a rally slibo-
val spoustu velk˘ch
záÏitkÛ, a navíc byla náplÀ
závodu oproti minulému
roku mnohem nároãnûj‰í.
Tfiídenní program byl

rozdûlen na 8 etap, které se jely na
pravidelnost. Trasa byla vroubena vlast-
ními radarov˘mi kontrolami a 4 speciální
úkoly (napfi. 21.8 km jet prÛmûrem 44.16
km/h,) zpestfiily práci spolujezdcÛ.
Pfiíkladnû sestaven˘ itineráfi byl tentokrát
doplnûn i o fotografie, podle kter˘ch se
navigovalo. 

Trasa vedla vinafiskou oblastí a pfies
historická mûsta. Samozfiejmû, Ïe nechybûly
náv‰tûvy sklepÛ. Kontrolní bod v Belfortu
byl dosaÏiteln˘ jen pû‰ky,  byl vysoko nad
mûstem na terase opevnûní, zdobené obrov-
sk˘m lvem. JiÏ na této kontrole pohfibili
nûktefií adepti na vítûzství svoje ‰ance, mezi
nimi i loÀsk˘ vítûz Gafner z Mexika. 

Dal‰í ãást rallye vedla pfies Dijon, Orlean
a zámky na Loifie. Grandiózní kulisa zámku
Chambord byla nezapomenutelná, zvlá‰tû
potom, co se park naplnil pojízdn˘mi
klenoty a 400 pokojÛ (nezafiízeného) zámku
odpovídalo poãtu úãastníkÛ. Na této etapû
byli kvÛli vysoké rychlosti diskvalifikováni
dal‰í závodníci a men‰í provinûní byla

potrestána podle bodového sazebníku. Jak
se pozdûji ukázalo, byly tyto trestné body v
koneãné klasifikaci jednotlivcÛ i muÏstev
rozhodující. Se startovními ãísly 42, 53 a 68
jel t˘m pod pfiíznaãn˘m jménem Eastern
connection - pan Havel na Felicii, bratfii
Kertészovi maìarského pÛvodu na Porschi
356 cabriolet a krajané Jirka a Anita
Pollakovi s bílou dvûstûdvacítkou. JiÏ od
samého poãátku na sebe upoutali pozornost
jak organizátorÛ, tak bezpoãetn˘ch divákÛ,
ktefií vroubili celou trasu aÏ do PafiíÏe,
ãásteãnû v dobov˘ch kost˘mech.
Organizátofii a spolujezdci obdivovali
domovskou vzdálenost Felicie a diváci si
v‰ímali velkého nápisu Budweiser na atrak-
tivních bíl˘ch autech. Budûjovick˘ pivovar
tak pfiispûl k úãasti pfiíkladn˘m gestem. JiÏ
po dvou etapách krystalizovala senzace,
která vyvrcholila v PafiíÏi. V cíli, na zasnû-
ném panském sídle Dampiérre, které bylo
v˘jimeãnû otevfieno pro RAID, se s kaÏd˘m
dal‰ím pfiijíÏdûjícím úãastníkem zvy‰ovala
hektika u ãasomûfiiãÛ, ale nikdo je‰tû netu-
‰il, jak to,dopadne. Poslední kilometry do
PafiíÏe zvládal kaÏd˘ podle plánku.

Ohromn˘ hotel Meridian-Etoile, pár
krokÛ od Vítûzného oblouku, je jedin˘,
kter˘ pojme v hlídaném suterénu tolik aut
najednou. Galaveãefie a ceremonie vyhlá-
‰ení vítûzÛ se odehrávala tamtéÏ. 

S fieditelem RAIDu jsme se seznámili jiÏ
bûhem minul˘ch závodÛ. Pan Bichsel je
obdivovatelem znaãky Tatra. Prozradil
nám, Ïe zam˘‰lí vûnovat pfií‰tí rok této
kdysi renomované, ale bohuÏel umírající
znaãce. Aby na svÛj zámûr nezapomnûl,
vûnovali jsme mu knihu „Tatra Osmiválec“
v angliãtinû, kterou mu navíc tajnû bûhem
závodu podepsali v‰ichni úãastníci. Je
lhostejné, jestli dojetí pfii pfiedávání zpÛso-
bilo na 300 podpisÛ nebo dárek sám, ale
jedno je jisté: pfiípravy na oslavu Tatry

zaãaly jiÏ den po skonãení RAIDu.
Vyhlá‰ení vítûzÛ potvrdilo jiÏ oãekávanou

senzaci. Porsche Cup vyhráli suverénû
Dany a Sandy Kertészovi, ktefií obsadili
zároveÀ 9. místo celkového hodnocení.
Ceny byly sponzorovány také touto znaã-
kou.

Kategorii veteránÛ vyhrál Gusta Havel na
Felicii a byl zároveÀ 2. v celkovém hodno-
cení. Následovala malá pauza s podûková-
ním organizátorÛm a hlavnû ‰tábu (ca. 30
pomocníkÛ, technikÛ a ãasomûfiiãÛ). V
nabitém sále se jen zv˘‰ilo napûtí. První
místo v kategorii Tourismo a zároveÀ
celkov˘ vítûz v soutûÏi se stal bíl˘ „budwei-
ser mercedes“ 220 SE, zvan˘ SnûÏenka, z
roku 1962. Dal‰í pohárza vítûzství t˘mu byl
pro Eastern connection uÏ pouhou formali-
tou... 

Na stole t˘mu Eastern connection se tak
se‰lo 5 pohárÛ - a k tomu není co dodat. 

Text : Jiri W. Pollak 
Foto: G.Havel, D. Kertesz, J. W. Pollak
Rádi bychom vyuÏili moÏnosti ãtenáfiÛ -

majitelÛ Tatrovek a obrátili se na vás
pozdûji s prosbou o pomoc a spolupráci na
pfií‰tí Rallye Basel - Paris RAID 2002.

11. RAID Basel - PafiíÏ

Autor ãlánku Jifií Pollak ve svém Mercedesu 220
Cabriolet z roku 1970.

Leto‰ní rallye se zúãastnilo 177 historick˘ch a klasick˘ch oldtimerÛ. Závod se
konal jako kaÏdoroãnû pod zá‰titou vybrané automobilové znaãky. Tento rok byl
na fiadû Porsche, kter˘ slaví 50 let úspû‰ného zastoupení ve ·v˘carsku. Tato pfiíle-
Ïitost pfiilákala neobvykle velk˘ poãet posádek (26) této znaãky, které soutûÏily
o Porsche Cup. 


