
                        56.EVROPA RALLY - CHORVATSKO 

 
Ve dnech 1.6. - 5.6.2017 se uskutečnila 56. Evropa rally /E.R./na ostrově Krk,  

v kempu NJIVICE. 

Kemp je velmi dobře vybavený,ukrytý v příjemném lesním porostu. 

 

Zúčastnilo se 302 posádek z celé Evropy,  z ČR 5 posádek – celkem 602 osob. 

 

Slavnostní zahájení proběhlo tradičně - průvodem krojovaných účastníků  všech zemí 

přes celý kemp do velkého stanu . 

Organizátoři 56.Evropa rally přivítali všechny zúčastněné a presidentem E.R. byla 

zapálena pochodeň při hymně E.R.  

Následoval kulturní program , včetně tanečních dvojic - v tradičních chorvatských 

krojích . 

Po ukončení programu předal president SACC ing.Mišura vedení Komitétu za   

Asociaci campingu a caravaningu Slovenska  pamětní medaili. 

V  roce 2017 oslavuje SACC 60 .výročí založení caravaningu na Slovensku. 

/1957-2017/ 

 

Celá několikadenní akce proběhla bez problémů, během  rally bylo možné zúčastnit 

se lodních výletů ,různých dalších akcí i večerní hudební produkce s krásným 

ohňostrojem a dle zájmu společné foto/zdarma/z ,,ptačí perspektivy“ na pěší zoně 

města – foceno z vysokozdvižné plošiny. 

Poslední den ve stanu ,při závěrečném ceremoniálu, president Komitétu Evropa  

rally Kess Splint zhodnotil a seznámil účastníky s konkrétními údaji statistiky, 

poděkoval za účast všem karavanistům a za práci chorvatským organizátorům. 

Také  byla prezentována 57. Evropa rally 2018 v Itálii – Toskánsko. 

// camping v ,,Park ALBATROS“ -74 km od města Livorno//   

 

Vyhodnocena nejlepší skupina z Itálie,které předal dárek ing.Mišura za Slovensko, 

jako zástupce nejlepší skupiny na E.R.2016. 

Nejvíce účastníků  E.R. 2017- Německo. 

Nejvíce kilometrů  -karavanisté z Anglie – získali pohár. 

 

Svých deset minut slávy si užil 90-letý italský karavanista – narozen 21.5.1927, 

 CAMILLO MUSSO , dlouholetý člen Komitétu Evropa rally. 

Jako nejstarší účastník byl odměněn cenou a velkým potleskem . Následně při 

ukončení přebíral ještě vlajku Evropa rally pro r. 2018 v jeho vlasti , v Itálii. 

 

Zatím nebyl nahlášen pořadatel dalších Evropa rally na léta 2019-2020 . 

 

červen 2017  

zapsal Vladimír Chomát 


