
Ohlasy p edních jezdc  po RZ 1 Bondy

RALLY BOHEMIA – Flash Info 02
Mladá Boleslav, 1. 7. 2011

Posádky mají za sebou první kilometry XXXVIII. Rally Bohemia. Úvodních 2,4 km
dlouhý úsek nejrychleji absolvoval Freddy Loix s továrním vozem Škoda Fabia
Super 2000 startující za Škoda Motosport. Nejrychleji mezi posádkami s vozidlem
s jednou pohán nou nápravou zajel Italský jezdec Andrea Crugnola. Polookruhová
rychlostní zkouška Bondy se v takovéto podob  jela v bec poprvé a byla bohat
navštívena diváky, kterých se kolem trat  sešlo velké množství, což dokazují
i po ízené fotografie.

Aaron Burkart (15. místo): „Jo!  P ežili  jsme to a jsme po ád tady!  S tímhle autem je to
fakt zábava, jde to tak lehce.“

Freddy Loix (1. místo): „Nebylo to zlé. Bylo fajn vid t podél trati tolik divák , to bylo
fantastické. Byla to hodn  zrádná zkouška, hlavn  když jsme ješt  museli ekat. Ale užili
jsme si to.“

Václav Pech (4. místo): „Uvidíme, jaký bude as, jinak dobré.“

Roman Kresta (3. místo): „V pohod , žádné problémy.“

Pavel Valoušek (2. místo): „D ležité, že to bylo bez problém , to jsem hrozn  rád.“

Daniel B hálek (21. místo): „Máme to za sebou, tak je to fajn. Já tohle nemám moc rád,
navíc tu nebylo ani co divák m p edvést.“

Martin Semerád (9. místo): „V pohod , klouzalo to. Docela zábava, nic proti. Dobré.“

Václav Arazim (6. místo): „Jestli mám být slušný, tak eknu, že to bylo hrozné. Ale jinak
jsme neud lali žádnou chybu, dobrý za átek.“

Roman Odložilík (10. místo): „Jeli jsme opatrn , ale s tím jsem n jak problém nem l.
V pohod .“

Vojt ch Štajf (5. místo): „Dvakrát nám to uteklo, báli jsme se, že trefíme obrubník. Bylo to
zrádné. Bylo to zastavené, takže nám zchladly pneumatiky. Ale jeli jsme celkem bez
chyby, takže dobré. Tyhle zkoušky nám jdou.“

Josef Peták (13. místo): „Radši budu slušný, takže dobré.“

Jan erný (42. místo, 10. v 2WD): „V pohod , žádná chyba. Kola máme všechny, takže
super.“



Emil Triner (52. místo, 18. v 2WD): „Bylo to dobré, ale kra ounké. Žádné problémy.“
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