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Letošní světové setkání karavanistů 88.FICC RALLY 2019 se uskutečnilo v bretaňském městě  
Chateaubriant na přelomu července a srpna.
Francouzští pořadatelé připravili prostorný areál výstaviště nedaleko historického centra města. 
Výhodou byla velká vybavená hala se zázemím, která pojala bez problémů všechny zúčastněné 
nejen na slavnostní zahájení , ale i na všechny kulturní a gastronomické akce , které zde byly v 
rámci týdenního setkání pořádány.

Slavnostní průvod v sobotu 27.7. proběhl tradičně se sjednocenými oděvy účastníků nebo v krojích,
se státními vlajkami v čele jednotlivých výprav států.
Po shromáždění všech karavanistů před halou a vzájemném vítání, se v čele s hudebním 
dobrovodem pozdravili účastníci dlouhým průvodem také v ulicích s obyvateli města .
Cílem pak byla hala se slavnostním zahájením v režii organizátorů rally, přítomen byl president 
FICC J.Pereira a představitelé města , večer zakončila taneční zábava.

Následující dny už bylo možné využívat přihlášené zájezdy do okolních historických měst , 
organizované i individuelní cyklovýlety po okolí nebo vláček , který jezdil každou hodinu z kempu 
do 3 km vzdálené historické části města.Možnost byla kdykoliv navštívit hrad Chateaubriant  a jeho
pěkné zahrady , krásnou katedrálu a projít si historické centrum města.

Na těchto světových setkáních je zvykem presentace států, tz. nabídka gastronomických specialit, 
prospekty , někde i upomínkové předměty .Presentace jsou v určenou hodinu a den přístupné pro 
všechny účastníky.Toho využili Italové a Irové k propagaci svých rally v dalších letech.

Několikadenní provoz srazu , včetně nutného hygienického zázemí připravili a zvládli pořadatelé na
jedničku.
Rovněž zájezdy a další večerní kulturní programy, včetně ukázky středověkého souboje na koních.
Za vše patří oganizátorům dík,neboť se zúčastnilo 436 posádek / i s pořadateli / z 26 států.
Nad 40 posádek - Francie, Německo, Irsko, Velká Británie , nad 25 -Švýcarsko, Španělsko,
nad 10  - Belgie,Itálie, Finsko, Švédsko, Taiwan
ostatní -Rakousko, Korea , Čína, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Japonsko, Lotyšsko, 
Lucembursko, Norsko, Holandsko,Polsko, Portugalsko, Rusko, Turecko.

Tyto každoročně hojně navštěvované akce, sdružující karavanisty z celého světa , jsou odrazem 
touhy po cestování v klidu a míru, touhy po poznávání nových krajin a setkávání s přáteli z jiných 
kultur. Přátelství zde uzavřená, přetrvávají dlouhé roky, navzdory různým politickým situacím .

Na generálním shromáždění , které se uskutečnilo v prostorách divadla ve starém městě, informoval
delegáty president J. PEREIRA  o finanční situaci , rozpočtu a o kongresu v Lisabonu u příležitosti 
85. výročí založení organizace. Důležitým bodem bylo hlasování o místech konání FICC v dalších 
letech:

89. FICC RALLY  -JAPONSKO – FUKUŠIMA  podzim 2019
90. FICC RALLY  - ITÁLIE – ŘÍM                     24.7. -2.8. 2020
91. FICC RALLY  - IRSKO –  DUBLIN             29.7. -7.8.  2021
92. FICC RALLY  - RUSKO – MOSKVA           29.7.- 7.8. 2022
93. FICC RALLY  - ČÍNA   -   ŠANGHAJ          podzim 2022
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