11. RALLY IDRIJA 2017
Idrija 28.-29.10.2017
OBVESTILO
Obveščamo Vas, do bo v soboto 28. in nedeljo 29. oktobra 2017
potekal 11. Rally IDRIJA 2017
Proga rallya je v soboto 28.10.2017 speljana tudi skozi Vaš kraj, kjer bosta
potekali prvi dve Hitrostni Preizkušnji HP1 IDRIJA in HP2 IDRIJA. Zaradi hitrostne
preizkušnje bodo za določen čas zaprte naslednje ceste in ulice :

Sobota 28.10.2017 od 13:30 do 19:00 ure:
popolna zapora dela ceste Idrija-Češnjice- Kanomeljsko razpotje-Srednja Kanomlja od
hišne številke 21 v Ulici Pot v Češnjice pod PBI do Kanomeljskega razpotja in naprej
po ulici Razpotje proti Srednji Kanomlji do hišne številke 27 v ulici
Razpotje(Prekovca). Hitrostna preizkušnja Idrija v dolžini 2 km se vozi 2x in poteka po
zgoraj navedeni cesti in sicer start je pri Turistični kmetiji Podobnik, cilj pa je v ulici
Razpotje pri odcepu za »Milanovce« k hišnim številkam 15, 17, 22 oz. cca 200m v
križišču za hišno št. 13.
V tem času Vas prosimo, da v zgoraj omenjenih ulicah ne parkirate vozil zaradi
nemotenega poteka prireditve in jih parkirate na drugih mestih.
Prav tako je predvidena popolna zapora naslednjih površin od petka, 27.10. od 18:00
ure, do nedelje 29.10. do 24:00 ure in sicer Trg. Sv. Ahacija, Parkirišča Barbare in
Mestnega trga ter ulice čez Mestni trg.

Vljudno Vas prosimo, da upoštevate navodila športnih funkcionarjev,
varnostnikov, redarjev, policistov in organizatorja.
Vabimo Vas, da si to izredno zanimivo prireditev ogledate s primernega mesta
ob progi.
Nevarno in hkrati prepovedano je stati na zunanji strani ovinkov, ali preblizu
ceste.
Posebej pazite na otroke!
V priprave na rally je bilo vloženega ogromno truda in ena sama drobna
nepazljivost lahko izniči ves ta trud in ugled, ki smo si ga pridobili organizatorji
zaradi dobre izvedbe predhodnih tekmovanj in prebivalci teh krajev zaradi svoje
gostoljubnosti do tekmovalcev in gledalcev.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in vam želimo obilo športnih užitkov ob
ogledu prireditve.
Organizator
Športno društvo Hg

Več informacij glede rallya in kontakti na spletni strani prireditve www.rally-idrija.si

