22. DAHLIE RALLYE
Camping Goralský dvor, Haligovce (SK)
30.8 – 3.9.2018

Pieninský národní park, obec Haligovce, camping Goralský dvor byl dějištěm 22. Dahlie Rallye ve dnech 30. 8. – 3. 9.
2018. Z Česka, Maďarska, Polska, Slovenska a Chorvatska přijelo 114 posádek s 316 účastníky. Náš Camping club
reprezentovaly 4 posádky s 8 účastníky.
Ve čtvrtek 30. 8. 2018 zasedalo Prezidium Sdružení Dahlie Rallye, které rozhodlo, že Dahlie Rallye bude organizována
i v dalších letech – 2019 v Maďarsku a 2020 v Polsku. Přijalo žádost o uvolnění z funkce prezidenta Zdeňka Vaňuru a
zvolilo nového prezidenta Lubomíra Kotrase z CCC Trenčín, kdy veškerá organizační činnost přechází na Slovensko.
Byla schválena kandidatura 23. Dahlie Rallye v Tóalmasi ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2019 – Maďarsko. Prezidium DR bylo
doplněno o Zbyňka Vaňuru z TJ Rožnov p. R. - Camping club.
Camping Goralský dvor je typický svým stylovým titulním zařízením, kde se nachází recepce, restaurace se
slovenskými domácími specialitami, ve které pod heslem „varime za vás“ byla poskytována jídla pro účastníky Dahlie
Rallye s 20% slevou, letní kolibou s ohniskem a terasou. Areál obklopuje muzeum dobových strojů i ve funkčním
stavu, mini ZOO, malý bazén a šachy. Celý camping je pokryt WIFI, k dispozici je pračka, sušička, půjčovna
sportovních potřeb a nechybí ani atrakce pro děti. Pro Dahlie Rallye byl postaven velkoprostorový stan, ve kterém
probíhalo zahájení a ukončení, každodenní kulturní program, večerní zábavy a byla podávána ochutnávka místní
speciality. Pro účastníky byly připraveny autokarové zájezdy do okolí, splav na pltích po Dunajci a doporučené výlety
pro pěší a cykloturisty.
Příjemné počasí a vzorně připravený camping a 22. Dahlie Rallye přispěly ke spokojenosti všech účastníků.
Při ukončení 22. Dahlie Rallye byl vyhodnocen nejmladší účastník, jednoroční Júlia Džupajová z Žiliny a nejstarší
87letý Boguslaw Komarowski z Olešnice Slaské. Také byli odměněni tři účastníci jubilanti. Odstupující prezident
Dahlie Rallye předal symboly – valašský klobúk a valašku novému prezidentu, který je následně předal zástupci
z Maďarska, budoucímu organizátorovi 23. Dahlie Rallye. Při valčíku na rozloučenou, který zazpívala a hrála goralská
kapela, mnohým ukápla i slza. Následovaly stisky rukou, a sliby, že se za rok zase setkáme.
Co napsat závěrem? Je škoda, že více posádek z našeho Camping clubu se nezúčastňuje této kvalitní mezinárodní
caravanistické akce.
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