Rally Bohemia vyhrál po dramatickém záv ru Juho Hänninen s Fabií S2000
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Neuv iteln dramatickým záv rem vyvrcholil XXXVII. ro ník populární Rally
Bohemia. Po strhujícím souboji zvít zil Juho Hänninen na voze Škoda Fabia S2000,
druhý dojel Bryan Bouffier s Peugeotem S2000 a t etí nakonec skon il Martin
Prokop na Fordu Fiesta S2000.
Poslední sekce p ivedla startovní pole op t na rychlostní zkoušky Chloudov, Navarov a
Sychrov. Všichni o ekávali p edevším souboj mezi Hänninenem a Bouffierem.
S uvedenou dvojicí držel kontakt ješt Pavel Valoušek, který se však soust edil na
maximální bodový zisk do hodnocení mistrovství republiky. Po neuv iteln vyrovnaných
výkonech se ale nakonec stal jedním z nejv tších smola
závodu, když havaroval
v p edposledním patnáctém testu a p išel tak o tém jisté t etí místo.
Ve stejné erzet se protla il Martin Prokop p ed Romana Krestu a výsledková listina byla
rázem plná zm n. Do cíle už chyb l pouze druhý pr jezd Sychrovem, ale všichni v
li,
že je to ješt hodn dlouhých 28 kilometr . Krestu trápily tlumi e a to mu zabránilo v útoku
na Prokopa. Naplno se však bojovalo o umíst ní ve skupin produk ních voz . Po celou
dobu skv le jedoucí Štajf nezvládl vysoké tempo a havaroval. Hned za ním se z trat
odporou el jeho velký soupe B hálek. Oba tak skon ili jen n kolik kilometr p ed cílem a
potvrdili obecn známý fakt, že vít zství je jisté až na cílové ramp , na kterou po 228
pekeln rychlých kilometrech jako první vyjela posádka Juho Hänninen a Mikko Markkula.
Druzí dojeli Bryan Bouffier a Xavier Panseri, t etí dvojicí se stal Martin Prokop s Janem
Tománkem. Na tvrtém míst dojel Roman Kresta s Petrem Grossem a po defektu v první
etap se krásnou stíhací jízdou propracoval na pátou p ku Václav Pech s Petrem Uhlem.
Juho Hänninen - Škoda Fabia S2000
„Závod byl moc hezký. Auto nám skv le fungovalo a my jsme se vyvarovali vážných
chyb. Opravdu jsme si to užili zejména díky velmi t snému souboji s Valdou a
Bouffierem. Oba nás hodn trápili a já si ani neumím vzpomenout, kdy jsme jeli
v p tivte inovém odstupu se dv ma soupe i tém po celou dobu sout že.“
Bryan Bouffier - Peugeot 207 S2000
„Díky našemu t snému souboji s ostatními to byl velmi zajímavý podnik. Byl jsem
stále v t sném kontaktu s Juhou, ale bohužel ne p ed ním. Celý víkend byl náro ný
a mrzí m , že Valoušek vypadl tak blízko p ed cílem. Takový je ale motosport a já
jsem velmi spokojený s druhým místem a maximem bod získaných do polského
mistrovství.“

Martin Prokop – Ford Fiesta S2000
„Celý víkend jsme laborovali s nastavením vozu, ze za átku to bylo opravdu trápení,
dlouho se nám neda ilo najít správnou variantu. Ud lali jsme sice velký pokrok, ale
ješt to není ono. Za této situace jsem s t etím místem velmi spokojený. Bohemka
nám dala hlavn cenné poznatky p ed asfaltovou Rally Deutschland. Už alespo
víme, co musíme zm nit a co musíme otestovat. Jinak to byl krásný víkend a krásný
závod. Pro nás moc užite ný.“
Roman Kresta - Peugeot 207 S2000
„Samoz ejm by m t šilo, kdybychom v rámci eského mistrovství vyhráli, takhle
nám n jaké body sebral Martin, ale vzhledem k neš astné havárii Valdy jsme se
udrželi v boji o mistrovský titul. Vše z stává otev ené pro m i Vaška Pecha. Svým
zp sobem jsem spokojený, ale škoda toho defektu. Mohli jsme být t etí.
V posledních pr jezdech nás navíc trápily tlumi e a tak už jsem mohl pouze dojet
do cíle.“
Václav Pech – Mitsubishi Lancer EVO IX
„Jsme spokojení. Páté místo a hlavn t etí pozice v eském mistrovství je pro nás
vzhledem ke v erejšímu defektu dobrým výsledkem. Je mn moc líto Valdy,
zasloužil si vyhrát, ale bohužel sout ž kon í opravdu až v cíli. Dneska m l sm lu,
ale našt stí jim nic není. Já jsem se ješt dopustil jezdecké chyby na poslední
vložce, vylet l ven a nemohl se dostat zpátky. Nakonec jsem využil prot jšího
svahu, rozjel se a vyjel ven. Dob e to dopadlo, jsem rád, že jsme v cíli.“
Pavel Dušánek – p edseda organiza ního výboru Rally Bohemia
„Dle mého názoru to byla nejhez í sout ž za posledních p t let. Chceme navázat na
zlatou éru rally v echách. Ke kone nému hodnocení mn sta í slova Romana
Kresty na cílové ramp , když mluvil o bohemce jako o skv le p ipravené sout ži,
s náro nými trat mi a obrovskou diváckou kulisou.“
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