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Úvodní d jství XXXVII. ro níku Rally Bohemia probíhalo od asných ranních hodin
v rallykrosovém areálu v Sosonové. Administrativní a technickou p ejímkou prošlo
103 posádek a od devíti hodin m li jezdci možnost otestovat nastavení svých voz
na shakedownu. Testovací jízdy byly m ené, nejrychlejšího asu dosáhl Francouz
Bryan Bouffier s Peugeotem S2000.

V úmorném odpoledním vedru prob hla tisková konference za ú asti špi kových jezdc
startovního pole. „Místní trat  jsou technicky náro jší než ve Zlín , kde jsem star-
toval v lo ském roce. Cht l bych vyhrát, ale když se rozhlédnu kolem sebe, nebude
to v bec jednoduché. Je tady hodn  špi kových pilot . Bude to hodn  náro né,“
hodnotí své šance pilot továrního týmu Škoda Motorsport. Pr žný lídr domácího šampi-
onátu Pavel Valoušek dopl uje: „Po adatelé p ipravili skute  krásnou tra , obzvláš
liberecké erzety jsou nádherné. My máme tu est, že tady p edstavujeme novou evo-
luci Škody Fabie S2000. V ím, že náš výsledek bude co nejlepší a my proto ud lá-
me rozhodn  maximum.“ V podobném duchu hovo il i ú adující mistr sv ta kategorie
JWRC Martin Prokop, který p ipustil možnost, že nebude úpln  sta it rozjeté domácí i za-
hrani ní špi ce.
Záv r tiskové konference pat il Václavu Pechovi a Kajetanu Kajetanowiczovi, kte í se drží
na p edních pozicích i p es to, že startují s produk ním vozem.

V 15:00 hodin odstartovaly historické vozy a o dv  hodiny pozd ji o ekávaná superspeci-
ální zkouška, která ukrojila první ostré kilometry z celkové délky sout že. Od za átku se
strhla bitva o každý metr. Martin Prokop nejd íve „ulil“ start a spolu s následným drobným
zaváháním ztratil n kolik p ek v absolutním po adí. Velmi sledovanou dvojicí byl Pavel
Valoušek a Roman Kresta, jejichž souboj vyvrcholil absolutn  shodným asem a d lí se
tak o druhé místo. Ješt  o t i desetinky vte iny rychlejší byl nakonec Juho Hänninen, který
tak vybojoval pr žné vedení v sout ži.

Druhá sekce první etapy XXXVII. ro níku Rally Bohemia odstartuje rychlostní zkouškou
íslo 2 (Bzí). První posádka vyrazí na tra  v 09:00 hodin.
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