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Po v erejší ve erní krati ké m stské superspeciální erzet  se dnes ráno rozjela
XXXVIII. Rally Bohemia na plné obrátky. T i dopolední rychlostní zkoušky se staly
kompletn  ko istí Romana Kresty s vozem Škoda Fabia Super 2000. Díky tomu se
ujal i celkového vedení p ed Freddy Loixem (+4,8 s) na stejném voze. Šanci na
vít zství si ješt  zachovává i t etí Pavel Valoušek (+8,3 s). Václav Pech, další
z horkých favorit , odstoupil na RZ 2 pro technickou závadu. Andrea Crugnola
potvrzuje svoji pov st skv lého mladého jezdce a vede kategorii 2WD ur enou
voz m s jednou pohán nou nápravou. Druhý je Václav Dunovský a t etí Lubomír
Mina ík. Dá se p edpokládat, že do boj  p i druhých pr jezdech výrazn  zasáhne
blížící se déš  a s tím související volba pneumatik.

Roman Kresta (1. místo): "P t vte in na poslední zkoušce m že být hodn  i ne, otázka
je, jestli t eba nem l n kdo zrovna na této zkoušce problém. Jedeme si svoje tempo i díky
tomu, že Vašek z stal stát na první zkoušce. Zbyte  jsem neriskoval. Tu t etí zkoušku
jsme se snažili jet plynule, zbyte  jsem nep eh íval pneumatiky, protože jsme m li
s ohledem na po así obutý jakýsi kompromis s m í sm sí na zadku. Nicmén  ty rozdíly
jsou opravdu v desetinách, takže pár sekund je opravdu k dobru. Ale je to teprve za átek.
Svým zp sobem se takto jede od za átku sezóny. Když to jde, tak to zkusíme, pokud ne,
tak neriskujeme. Nejsem z t ch, kdo by zbyte  riskoval kv li tomu, že porazím jednoho
jezdce navíc. Naší jednozna nou prioritou je usp t v domácím šampionátu a z tohoto
pohledu k tomu i p istupujeme."

Freddy Loix (2. místo): "Šlo to docela dob e, ale byl jsem trochu p ekvapený tím, jak
rychle se jede p es vesnice. P i tréninku to tak totiž rozhodn  nevypadalo, nem li jsme

edstavu o tom, jak rychle se asi pojede. Bylo to hodn  zajímavé. Doufám, že vydrží
po así a my se budeme moci zrychlit. Cht l bych trochu p idat, ale stejnou p edstavu mají
ur it  i ostatní. D ležitá bude správná volba pneumatik, protože možná zaprší. Po así
bude asi nejv tší neznámou téhle rally."

Pavel Valoušek (3. místo): "Je to velmi t žký závod. Snažíme se držet tempo. Te  jsme
na poslední zkoušce n co ztratili na Romana, m li jsme p ed koncem pomalý defekt
levého p edního kola. Nevím, kde jsem ho ud lal a nakolik to ovlivnilo náš as, protože
jsme to pocítili až v cíli testu. Závod je ješt  dlouhý, budeme bojovat až do samého cíle."

Aaron Burkart (15. místo): "Jak jsem ekl už v era, je to hlavn  m j první start s Fiestou
Super 2000. Navíc zdejší trat  jsou samy o sob  hodn  zrádné. Nové auto je o hodn
rychlejší v zatá kách, takže to pro m  není lehké. Místy jsem cítil, že máme dost velkou
rezervu, ale pot ebuji si zvyknout a vybudovat jistotu. Každopádn  si to užíváme



a zlepšujeme se, jsme na správné cest . Rozhodn  nemám t eba problém s rozpisem, ten
je naprosto v po ádku. Doufám, že na druhé kolo z stane sucho."

Andrea Crugnola (17. místo a 1. v 2WD): "Jsem tu poprvé, takže jedu tak na osmdesát
procent, protože neznám zdejší zkoušky. Zatím jsem opravdu spokojený, ale mohlo by to
být lepší, a druhé kolo pojedu ur it  rychleji. Trochu máme potíže s nastavením auta,
podvozek je moc tvrdý. Zkusíme s tím te  n co ud lat."

Václav Dunovský (20. místo a 2. v 2WD): "Jsem spokojený, že jsme tady, protože moc
nechyb lo, abychom tu nebyli. Hned na první zkoušce jsme trefili kámen, který jsme
nem li napsaný. Vyhnulo nám to ráfek, vibrovalo nám kolo a roztahovalo to brzdové
desky, takže se nám propadal brzdový pedál. Díky tomu jsme na jedn ch velkých brzdách
šli ven a nechali tam tak patnáct vte in. Crugnola nám tím pádem trochu odsko il, ale
v eských dvoukolkách jsme první, takže myslím, že m žeme být spokojení."

Lubomír Mina ík (25. místo a 3. v 2WD): "První dv  zkoušky byly v pohod . Na t etí jsme
trošku chybovali, ale našt stí jsme nechytili žádnou velkou ztrátu. Držíme si první místo
v Clio Cupu a to je náš hlavní úkol."

ed posádkami jsou v sou asné chvíli druhé pr jezdy ranními erzetami. V podve er je
pak eká tradi ní Vinec a dnešní etapu zakon í paralelní superspeciální rychlostní
zkouškou v Global Assistance Racing Aren eská Lípa na Autodromu Sosnová, který
bude od 18:00 hodin p enášet p ímým p enosem televizní program T4.
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