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Ve st edu a ve tvrtek probíhaly seznamovací jízdy Rally Bohemia. Pr h tréninku
byl monitorován systémem ONI, který poskytuje online informace o pohybu
jednotlivých voz  po trati a sou asn  kontroluje dodržování maximální p edepsané
rychlosti. Posádky m ly povolené t i pr jezdy, v pr hu kterých si musely p ipravit
rozpis pro náro ný závod.

Po ukon ení seznamovacích jízd prozradil svoje pocity Martin Prokop: „Tak pro m  je to
tady stále stejná písni ka. Oproti tratím, na které jsem zvyklý, se tady pojede
opravdu hodn  rychle a blízko strom . Bohemka je naprosto specifická, krom
rychlých úsek  mám v rozpisu hodn  vyložen  ostrých zatá ek. Erzety v okolí
Liberce jsou obzvláš  technicky náro né, ale krásné. Nejsem schopný odhadovat
naše šance v tak nabité konkurenci, ale už se moc t ším. Bude to skv lá p íprava i
na náš start na mistrovství sv ta v N mecku.“

„Charakter rychlostních zkoušek je nám pom rn  známý, ale v zásad  jsou to velmi
náro né trat , jak je na Bohemce zvykem. V letošním roce je sout ž docela dlouhá,

eká nás slušná porce ostrých kilometr . Bude to náro ný závod nejen pro jezdce,
ale i na techniku. O ekáváme, co provede po así. Vzhledem k vysokým teplotám se

žou vyskytnout místní bou ky a potom m že hrát velkou roli volba pneumatik.
žkou se dát n co odhadovat dop edu,“ dodává Roman Kresta, šestinásobný

absolutní vít z Rally Bohemia.

XXXVII. ro ník Rally Bohemia zahájí super SS v Sosnové v pátek 2.7.2010 v 17:05 hodin.
Jako první se na tra  vydají historické vozy, následovat budou soudobé automobily, které
odstartují v obráceném po adí.
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