
11. DAHLIE RALLYE – 2007 

 

Slovenský camping a caravaning club pro uspořádání 11 .Dahlie Rallye vybral autocamping 

Varín, situovaný do překrásného prostředí pohoří Malá Fatra, kdy kolem tekoucí řeka Varínka 

tvoří přirozenou hranici s Národním parkem Malá Fatra. 

 

Pořadatelé pro účastníky připravili bohatý program: Camera Camper – soutěžní přehlídku 

fotografií a filmů o karavaningu, splav Váhu na pltích s prohlídkou hradu Strčeno, výlet 

lanovkou pod V.F.Kriváň s prohlídkou Těrchové a Vrátné doliny, mezinárodní turnaj o 

Jánošíkův pohár v petangu, společenský galavečer s kulturním programem, soutěže dětí a 

mnozí účastníci se vydali na individuální výlety. Vytrvalý déšť neumožnil splav Váhu a ani 

rozhledy z hřebene Malé Fatry nebyly ideální. Je však na místě vyslovit uznání pořadatelům, 

že přes nepříznivé počasí se snažili dodržovat program a operativně přizpůsobovat časový 

rozvrh. Na druhé straně patří uznání i účastníkům za jejich vytrvalost, trpělivost, tolerantnost 

a stále dobrou náladu. Uznání a poděkování náleží i Maďarskému camping a caravaning clubu 

v čele s prezidentem panem Gyürkym, kteří přivezli a instalovali velkoprostorový stan – 

zážitek byla i podívaná na sehranost při stavbě a demontáži. 

 

Pořadatelům se přihlásilo přes 2OO posádek, ale vzhledem k nepříznivému počasí v celé 

střední Evropě přijelo celkem 131 posádek s 272 účastníky, z Česka 39/79, Maďarska 23/55, 

Polska 23/48 a Slovenska 46/90. Všichni účastníci již svým pobytem a hlavně aktivním 

zapojením do programu se zasloužili o další úspěšnou v pořadí již jedenáctou Dahlie Rallye. 

Mezinárodní turnaj o Jánošíkův pohár v petangu vyhrálo družstvo Maďarska, kdy České 

družstvo sestavené z členů Caravan clubu Šumperk a Camping clubu Rožnov p/R se umístilo 

na čestném druhém místě. Nejmladším účastníkem bylo čtyřleté dítě z Maďarska a nejstarším 

účastníkem byl vyhlášen pan Pitter Vladimír z Caravan clubu Pardubice. Na závěrečném 

shromáždění byly rozdány ceny za výkony mládeže v soutěžích, odměněni vyhodnocení ze 

soutěže Camera Camper, předán obří Jánošíkův pohár prvému družstvu v petangu . 

Budoucímu pořadateli, zástupci Maďarského camping a caravaning clubu panu Gyürkymu 

byla předána putovní Valaška se stuhami dosud uspořádaných ročníků Dahlie rallye. 

 

11.Dahlie Rallye zahájila úspěšně novou desítku. Počtem posádek překonala o 8 posádek 

rekord z prvého ročníku, ale rekord v počtu 319 účastníků stále drží prvá Dahlie Rallye 

Rožnov p/R. Jedenácti ročníků Dahlie Rallye se celkem zúčastnilo 1.000 posádek a 2.491 

účastníků. 

 

Na zasedání Prezidia Dahlie Rallye byly na základě žádostí přijaty do Sdružení Dahlie Rallye 

dvě organizace: POLSKA  FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU a POLSKI 

ZWIAZEK MOTOROWY. Bylo schváleno, že 12.Dahlie Rallye se uskuteční ve dnech 11. – 

15. 9. 2008 v termálních lázních Hajdúböszörmény v Maďarsku s Prerally v termínu 5. – 10. 

9. 2008 a Postrally v termínu 16. – 21. 9 2008. V tajném hlasování z dvou kandidátů byl 

vybrán pro 13.Dahlie Rallye  camp 200 Rybnik-Kamieň v Polsku, s termínem 3. – 7. 9. 2009. 
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