CAMPING CARAVANING CLUB
WAGON SLOVAKIA - ZDRAVOTNÍK
KOŠICE

SPRÁVA z PODUJATIA
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:

22.ročník „DAHLIE RALLYE“
30.08. – 02.09.2018
autokemping „Goralský dvor“ Haligovce

Na začiatku tejto správy trochu histórie.
Nápad požiadať o zorganizovanie 22. ročníka Dahlie rallye v Haligovciach prišiel po vzájomnej
dohode Goralského dvora v zastúpení Ladislavom Simoníkom a CCC Wagon Slovakia Zdravotník
v zastúpení Emilom Hajošom a Igorom Capom na jeho 20. ročníku v Liptovskom Trnovci. Prezídium SACC
i napriek viacerím uchádzačom, túto ponuku prijal na zasadnutí dňa 8.11.2016 a poveril Camping
Caravaning Club Wagon Slovakia Zdravotník Košice jeho prípravou a organizovaním.
Hneď v prvých mesiacoch od poverenia sme vytvorili organizačný výbor, určili zodpovednosti
a vypracovali programovo – organizačné zabezpečenie a pracovné komisie. Prvým krokom bolo
vypracovanie informačného letáku, ktorý sme začali distribuovať na jar 2017 a bulletin s programom na jar
2018. Organizačný výbor pravidelne pracoval a plnil nastolené úlohy až do ukončenia celého podujatia, čo je
zaznamenané v zápisoch, ktorých bolo jedenásť. Ako vždy najväčším problémom bolo financovanie, ktoré
sa podarilo vďaka Wagonu Slovakia a.s. Košice, Goralského dvora Haligovce, Prešovského samosprávneho
kraja a viacero drobných sponzorov , za čo im aj touto cestou chcem poďakovať. Bohužiaľ nepodarilo sa
nám, i napriek veľkej snahe, získať financie z vyšegradských fondov vďaka nečinnosti niektorých
predstaviteľov prezídia Dahlie rallye.
Hlavné prípravy kempingu na príchod účastníkov začali už päť dní pred zahájením. Upratovalo sa,
ako by mala prísť štátna delegácia, vytyčovali sa sektory, rozmiestňovali elektrické rozvadzače, osvetlenie
priestoru, voda , doplnkové sociálne zariadenia, informačné značky, smerové tabule, staval sa spoločenský
stan a pripravovala prezentácia s informačnými taškami v rôznych jazykových mutáciách.
Prví účastníci prichádzali už v utorok. Najväčší nápor bol vo štvrtok 30.8., no členovia ubytovacej
komisie to organizačne zvládali vynikajúco a plynule.
Počas tohto ročníka sa konalo zasadnutie prezídia Dahlie rallye, na ktorom sa okrem bežných
otázok zvolil nový prezident prezídia p. Kotras Ľubomír zo Slovenska, ktorého na slávnostnom zahájení
podujatia predstavil aj s celým prezídiom pán Vaňura Zděnek – doterajší prezident.
Piatkovému večernému zahájeniu predchádzali pripravené výlety na hrad v Starej Ľubovni, históriu
a súčasnosť liehovarníctva v Hniezdnom či zámok v neďalekej Niedzici v Poľsku umiestnený na brale nad
Czorstinskou priehradou. Prehliadka umožnila navštíviť vnútorné priestory priehradného múru a prezrieť si
výrobu elektrickej energie. Po zahájení, ktoré bravúrne komentátorsky zvládli Simonka a David
Simoníkovci, bol dvoj hodinový program, v ktorom bol predstavený folklór etnických menšín, žijúcich
v tomto regione a bol pripravený na profesionálnej úrovni. Po programe sa podával guláš a prebiehala
družná zábava, ktorá prekročila stanovenú dobu nočného kľudu a pretiahla sa do skorých ranných hodín.
Hádam jediným nedostatkom zahájenia bola neprítomnosť predsedu Prešovského samosprávneho kraja p.
Majerského alebo jeho zástupcu, ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím.
Nasledujúce ráno si účastníci mali možnosť vymeniť výlety. V poobedňajších hodinách členovia
našej športovej komisie pripravili bohaté súťaže pre deti aj dospelých, pozostávajúce z 12 stanovísk.
Celovečerný program v stane pozostával z vystúpenia Petra Stašáka a diskotéky, ktorá trvala do neskorých
hodín.
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Počas celého pobytu bola možnosť objednať si splav na pltiach alebo raftoch na rieke Dunajec, čo
je hlavná atrakcia tohto regionu. Pre milovníkov turistiky okolie poskytovalo viacero zaujímavých
prechádzok za potokom v Haligovských skalách. Veľký záujem najmä u detí a mládeže mali mini káry a
trampolína. O doplnkové zájazdy do Kežmarku, kaštiela v Strážkach, či pobyt vo Vrbovom sme
nezaregistrovali.
Nedeľa sa niesla v duchu príprav na odchod domov a preto bolo vyhodnotenie súťaží detí
a dospelých zaradené na 10,30 hod. I napriek veľkému záujmu a vysokej účasti súťažiacich, pri vyhlasovaní
výsledkov nebolo dieťaťa, ktoré by nedostalo pozornosť. Nefalšované úsmevy na tvárach detí a ich radosť
len potvrdzovali, že čas, ktorý bol obetovaný prípravám, nebol zbytočný.
Po ňom už nastal čas na ukončenie celého 22. Dahlie rallye, počas ktorého jednotlivý predstavitelia
klubov a zúčastnených krajín predniesli zdravice a poďakovania organizátorom. Maďarský delegát
predstavil miesto konania nasledujúceho 23. ročníka, ktorý sa bude konať v dňoch 29.08. až 02.09.2019
v obci Tóalmás. Po ukončovacej formulke z úst prezidenta prezídia Dahlie rallye pána Kotrasa si účastníci
zaspievali hymnu rallye za doprovodu kapely Zamiškovcov.
Musím konštatovať, že podujatie bolo úspešne zvládnuté, čomu dopomohlo aj vynikajúce počasie
a že námaha počas jeden a pol roka, ktorú sme vynaložili, nebola zbytočná. Podľa odozvy niektorých
účastníkov, bola jeho kvalita tak vysoká, že prekonať ju bude veľmi ťažko. Samozrejme by sa to nezaobišlo
bez obetavej a niekedy aj neviditeľnej práce všetkých prítomných členov CCC Wagon Slovakia Zdravotník
a pracovníkov Goralského dvora, za čo im musím aj touto cestou poďakovať.
Na záver musím poďakovať hlavnému sponzorovi Wagonu Slovakia, Goralskému dvoru,
Prešovskému samosprávnemu kraju, Slovenskej Asociácii Campingu a Caravaningu, firme Galamix,
dennému baru Flóra, súkromnej bezpečnostnej službe a viacerým drobným nemenovaným sponzorom, bez
ktorých by sme toto podujatie nemohli uskutočniť.
Aj keď som nechcel, ale nedá mi, aby som menovite nespomenul aspoň niektorých, ktorý sa
významne pričinili na príprave a realizácii tohto podujatia. Sú to najmä Emil Hajoš, JUDr.Igor Cap, Ladislav
Simoník, a Jaroslav Mišura, za čo im patrí mimoriadne poďakovanie.
Štatistika:
Spolu evidovaní : 316 účastníkov, s toho 270 dospelých, 46 detí,
z 5 krajín – Slovensko, Česká republika, Maďarko, Poľsko, Chorvátsko
114 posádok, 55 karavanov, 59 motokaravanov , 24 pevne ubytovaných v chatkách
z 32 klubov alebo organizácií,
Slovensko: 40 posádok / 133 osôb, Česká republika: 29 posádok / 62 osôb, Maďarsko: 6
posádok / 16 osôb, Poľsko: 38 posádok 102 osôb, Chorvátsko: 2 posádky / 3 osoby.
Najstarší účastník:
Komorowski Boguslav - 87 rokov
Najmladší účastník:
Džupajová Júlia – 1 rok
Najvzdialenejší účastník: Ciecerski Jerzy – 572 km
Štatistika za 22 ročníkov: 6093 účastníkov, 2577 posádok
v Košiciach 10.09.2018
Hajoš Emil
predseda organizačnej komisie
22. Dahlie rallye
prezident CCC WGSKE Zdravotník
Košice
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