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Kumrovec, 04. srpnja 2011. g.

OAR - Noć u Kumrovcu 2011.
Prvenstvo Republike Hrvatske u ocjenskom auto
rallyu za 2011. nastavilo se u subotu 02. srpnja u
Kumrovcu. Natjecanje pod nazivom „OAR - Noć u
Kumrovcu“ održano je u organizaciji Auto kluba
„Delta Sport“ iz Zagreba uz suorganizaciju Općine
Kumrovec. Na natjecanje se prijavilo 19 posada iz
deset klubova, a nakon pregleda dokumenata i
tehničkog pregleda u 16sati startalo je 17 rally
posada ove vrlo atraktivne tehničke disipline
Hrvatskog auto i karting saveza.
Rally se odvijao u okruženju Kumrovca sa startom i ciljem na autobusnom parkiralištu u neposrednoj
blizini Općine, gdje se i vozilo svih pet ispita spretnosti. Dionica itinerera bila je duga 34,89 km, uz tri
različite prolazne kontrole.; „Zelenjak“, Muzej „Staro selo“ i klet „Titov vinograd“.
Po lijepom i sunčanom vremenu nekoliko stotina gledatelja koji su promatrali natjecanje zaista su
imali što za vidjeti, od poslijepodneva do samog proglašenja uz noćni ambijent i reflektore.
Antun Laušin i Lana Špiranec, članovi SAK Samobora, nakon nevjerojatno uzbudljivih pet ispita
spretnosti na koncu su pobjedili i slavili u ukupnom redoslijedu ispred Vlade Božičevića i Gorana
Crnkovića, članova AK RI Autosport. Treće mjesto osvojila je ženska posada, najbolje u ovoj disciplini iz
2010.g., Luisa Božičević i Ingrid Kasap, također iz AK RI Autosport.

U konkurenciji klubova, najbolji su bili članovi AK RI Autosport, koji nakon pobjede u Čavlima i sada
u Kumrovcu na najboljem su putu da i treću godinu zaredom budu najbolji klub Hrvatske u ovoj
disciplini i osvoje priznanje Zlatni trofej HAKS-a.
Sve rezultate sa natjecanja možete vidjeti na http://oar.deltasport.hr/rezultati.htm
Kompletnu foto galeriju možete vidjeti ovdje:
http://www.deltasport.hr/multimedija/foto.htm

