53 TEKMOVALCEV, 21 KLUBOV, 5 DRŽAV NA ŠTIRIH TEKMAH
NA ODPRTEM PRVENSTVU SLOVENIJE RCR 2017
je kratka bilanca prve sezone Odprtega prvenstva Slovenije RCR 2017 v organizaciji
CODELLI KLUBA, Aš2005 in Zveze SVS. Z izjemnim razumevanjem in pomočjo Zveze za
avto šport AŠ2005, LEMA Racing in brezštevilnih sodelavcev smo izpeljali prvenstvo brez ene
same nezgode (če odštejemo nekaj pregretih zavor in motorjev), a množico novih navdušencev
za avto šport. Dobili smo štiri različne zmagovalce posameznih tekem in seveda prve tri
uvrščene na Prvenstvu RCR 2017. Tekmovalci so dosegali zavidljivo dobre rezultate, nekateri s
hitro, drugi z bolj taktično vožnjo. Marsikomu se je uresničila dolgoletna želja, peljati svojega
starodobnika po pravem dirkališču.
Ugotovimo lahko, da je nova panoga in odprto prvenstvo uspelo že prvo leto. Udeleženci iz
Velike Britanije (1), Avstrije (3), Hrvaške (4), Italije (10) in Slovenije (35) so brez izjeme
pohvalili novo zvrst tekmovanja. Stkala so se nova prijateljstva, zato se jih bo večina prihodnje
leto vrnila, obetamo si seveda novih imen in še več zanimivih starodobnikov. Veseli smo
vsakogar, ki se odlepi od šanka na družabnih srečanjih in ugotovi, da ima njegov avto tudi »gas
in bremzo«. Druženje z licenciranimi tekmovalci, vzdušje v boksih in pogled na dirkanje »od
znotraj« je marsikomu približal nov svet in zelo verjetno bomo pridobili nove tekmovalce v
razredih historičnih vozil.
Izpolnili smo zavezo o sodelovanju med Zvezo SVS in AŠ2005, še več, z novo disciplino smo
na tekmah dokazali, da je sodelovanje obeh zvez z dobrim delom lahko učinkovito in v vseh
pogledih pozitivno. Razblinili smo strahove nekaterih o prevzemu tekem (ene zveze drugi) in
utrdili dobre odnose. Zavedamo se, da smo vseeno šele na začetku in ravno zato ne bomo
odnehali. Z nekaj reportažami (Slovenske Novice, Starodobnik, …) smo pripomogli tudi k
promociji dirkališča GAJ in tekmovalne zvrsti. PR bo še naprej ena od prioritet. V prihodnje bi
si želeli več gledalcev, ko bo to seveda možno.
Hvala vsem, ki ste sodelovali in nam pomagali skozi celo leto:
Predsednik AŠ2005 Anton Anderlič, Predsednik Zveze SVS Janko Uratnik, direktor AŠ2005
Dagmar Šuster, direktor dirke Janez Milavec – Buli, organizator Darko Dubarič, štarter in
vodja sodnikov Željko Novosel, vodja dirkališča Andrej Franko, časomerilska ekipa Epiko,
časomerilska ekipa Matjaž Goltez, sodniki, pomočniki, člani Codelli kluba, gostilna Pohak
Bogdan Račič, gasilci in vsi ki ste kakorkoli pripomogli k temu prvenstvu.
Posebna zahvala seveda tudi vsem voznikom, ki so svoje čudovte stroje gnali po naši lepi novi
pisti - brez njih bi bili mi vsi »brez dela«!
Nasvidenje v sezoni 2018.
Andrej Vidmar
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