59. Europa rally 2022
Larino, Molise, Taliansko.
Larino a stretnutie pod značkou Europa rally znamenalo vydať sa na cestu dlhú cca 1400
km. Doteraz, čo sa týka vzdialenosti, pred nami takáto otázka nestála. Samozrejme to
bola lákavá predstava v tom kontexte, že si pozrieme južné Taliansko bližšie. Cestu bolo
samozrejme nutné rozdeliť na niekoľko etáp. Našťastie všetci čo sa vydali na cestu aj
dorazili.
Očakávania boli rôznorodé. Debaty boli okolo výberu miesta stretnutia, ale to je
kompetencia poriadateľa. Termín, ako určite všetci viete, je daný - Turičné sviatky už od
roku 1961. Samotné miesto stretnutia je nové miestne výstavisko s novou halou. V tej bol
celý program a bola mnohým útočiskom pri 38 stupňových páľavách. V hale bola aj
reštauračná časť, kde ponúkali celodennú stravu a najmä studené pivo. Prevažnú časť
ponuky tvorily cestoviny. V nedeľu to priklincovali parádnymi pizami, ktoré nám všetkým
chutili.
Okrem stravovania tu priebehal aj všetok kultúrny program. Výber programu musel
uspokojiť všetkých. Od modernej hudby, cez regionálnu produkciu až po veľký
mandolínový orchester s kvalitnými spevákmi. Tí nás očarili talianskou klasikou a bolo z
čoho vyberať. Zaslúžene boli odmenení potleskom v stoji. Práve pri tejtoto hudbe
najmenej vadil nástupišťový efekt s ktorým si v tejto hale ostatní zvukári nedokázali
poradiť.
Nezanedbateľnou časťou programu rally sú vždy poznávacie výlety. Na každý deň
bol pripravený minimálne jeden celodenný výlet. Pre tých čo nemajú radi dlhé cestovanie
autobusom bol pripravený výlet do neďalekého mestečka Larino, ktoré má dve časti. Dalo
by sa povedať zjednodušene staré a nové mesto. Staré mesto je paradoxne to novšie.
Prešli sme si novobudované mestské múzeum, staré kostoly, mali sme šťastie na
stretnutie 50-viek / samozrejme atov/. No a v tej pôvodnej časti sme navštívili am teáter
starší ako rímske koloseum, ale trochu menšie , pre 15 000 ľudí. Pred 2000 rokmi malo
Larino asi 100 000 obyvateľov, vtedajší Rím desať krát viac. Dnes má Larino okolo 6000
obyvateľov. Vďaka batériám v bicykloch bolo mesto aj so svojimi kopcami ľahko
dostupné. Od výstaviska to boli cca 2 km.
Pravidelnou súčasťou programu je prezentácia budúceho poriadateľa. Priatelia z
PZM /Poľsko/ počas celého popoludnia bohatým programom pútali pozornosť všetkých
účastníkov. Miestom budúcoročnej ER , jubilejnej šesťdesiatej, bude poľské kráľovské
mesto Krakov, v susedstve leteckého múzea.
Najočakávanejšou časťou programu býva pravidelne otvorenie ER a s ním spojený
slávnostný sprievod účastníkov. Tentokrát to bolo v strede mesta, kde účastníkov doviezli
autobusy. Sprievod tradične pútal pozornosť obyvateľov mesta, zaujímavými boli najmä
delegácie s bohatým zastúpením krojov.
V prílohe je výber fogra í z celého priebehu ER, nájdete tam aj ukážky zo
sprievodu.
V posledný deň je na programe zasadanie prezídia ER, ktoré má niekoľko
tradičných úloh:
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Vyhlásenie najmladšieho a najstaršieho účastníka, z Poľska bol najmladšími boli 9-ročné

dvojičky a najstarším účastníkom bol 93-ročný Švajčiar.
Najkrajšia delegácia - tento rok to boli Švajčiari.
Prezidentský pohár získali zaslúžene Poliaci. /počíta sa počet posádok x vzdialenosť od
miesta konania do miesta sídla organizácie v tomto prípade 1888 km x 20 posádok ! 37
760 bodov../
Záverečná štatistika :
Celkom 66 posádok 128 zúčastnených / v o ciálnej štatistike bola uvedená aj posádka
zo Slovenska, ktorá nemohla prísť/.
Poľsko 20 posádok
Taliansko 8 posádok
Slovensko 6 posádok
Švajčiarsko 4 posádky
Švédsko 4 posádky
Nemecko 4 posádky
Luxemburg 4 posádky
Holandsko 3 posádky
Anglicko 3 posádky
Lichtenštajnsko 1 posádka
V roku 2024 možným poriadateľom bude Luxemburg…
Jaroslav Mišura
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Ďakujem všetkým posádkam ktoré sa do Larina dostavili a aj tým, čo sa dostaviť
nemohli…Naša výprava bola vždy rozpoznateľná v tom dobrom slova zmysle, či už
jednotným tričkami, alebo v sprievode nádhernými krojmi a tiež lahodným spevom
doprevádzaným harmonikou v sprievode, ale aj v kempingu.
Ďakujem z celého srdca.

