Ohlasy p edních jezdc po RZ 12
RALLY BOHEMIA – Flash Info 06
Mladá Boleslav, 3. 7. 2011

Významným faktorem, který ovlivnil pr
h první ásti druhé etapy XXXVIII. Rally
Bohemia, byl silný, až p ívalový déš . Byl p inou hned n kolika havárií, které se
nevyhnuly ani posádkám z ela výsledkové listiny.
Událostí íslo jedna bylo odstoupení doposud vedoucí posádky absolutního po adí
Romana Kresty a Petra Grosse. Jejich v z m l krátce po opušt ní servisního
stanovišt poruchu elektroniky a posádka musela ze skv le rozjeté sout že
odstoupit. Do vedení se tak vrátil belgický pilot tovární Škody Fabia Super 2000
Freddy Loix. Pavel Valoušek si polepšil na místo druhé, což sou asn znamená, že
vede i po adí domácího Mediasport MM R v rally.
Své obrovské a dlouholeté zkušenosti využívá v náro ných podmínkách Václav
Arazim, který je po dvanácté z patnácti rychlostních zkoušek na senza ním t etím
míst . Skv le jede i Jan Sýkora. Ze v erejšího desátého místa posko il na aktuáln
tvrtou pozici.
V kategorii 2WD vede nadále Ital Andrea Crugnola. Na druhé místo se fantastickým
výkonem posunul Jaromír Tarabus, když p ekonal i svého týmového kolegu Jana
erného. Voda sv
í i Emilu Trinerovi. Na osmadvacet kilometr dlouhém
Sychrov zajel excelentní druhý nejrychlejší as mezi dvoukolkami.

Freddy Loix (1. místo): "Musím íct, že poslední zkouška byla jedna z nejt žších, které
jsem letos absolvoval. ekl bych, že hned po Monte Carlu na sn hu. Strašn pršelo,
po ád to bylo s akvaplaningem. V tom dešti byla viditelnost tak deset metr . To bylo hodn
vzrušující. OK, te to máme trochu pod kontrolou a n jaký pokus zatáhnout by asi byl
riskantní, ale náskok 44 vte in mi dává jakousi jistotu. Vím ale z Ypru, kde jsem m l
minutový náskok, že to nebude nic jednoduchého."
Pavel Valoušek (2. místo): "Není to ani tak o nasazení, ale o p ežití. Navíc jsme na
poslední rychlostce ud lali chybu a byli jsme venku. Pro nás je te d ležitý eský mistrák
a i když mi to není úpln p íjemné, tak musím íct, že nás Freddy nezajímá. Loni jsme tu
cht li stáhnout Bryana Bouffiera a doplatili jsme na to. Tudíž dnes to už jen dojedeme.
Sice to nekoresponduje se sportem, ale podmínky jsou tak t žké, že jsem rád, že se
bec držíme na trati a nechci ud lat zbyte nou chybu."

Václav Arazim (3. místo): "Jsme maximáln spokojení. Obuli jsme n jaký úpln nový typ
pneumatik na mokro a vypadá to, že fungují hodn p kn . Musíme je jen ješt malinko
do íznout, protože té vody je opravdu hodn . První zkouška se nám tradi
vyda ila, ale
na Železném Brod nám hned po startu spadnul tlak turba a foukalo to tak 0,7 – 0,8 a proti
kopci to v bec nejelo. Nakonec jsme ale neztratili až tolik a na p ejezdu jsme to všechno
prošli a najednou to za alo fungovat. Na poslední zkoušce jsme se snažili, protože jsme
necht li, aby nás Dan B hálek a Vojta dohonili. Vyšlo nám to, i když to na té vod ob as
hodn uklouzlo nebo se to vzneslo, takže jsme maximáln spokojení."
Jan Sýkora (4. místo): "Moc se nám mlžilo elní sklo. V kitu k R4 je naprosto nevhodn
vy ešen ofuk okna, takže by je ventilátor dobrý, tak se to n kde ztratí v p ístrojovce a na
sklo to jenom tak lehce pofukuje. Podle zákona schválnosti se to mlžilo nejvíc p ede mnou,
takže jsem se musel r zn naklán t. Byl to tedy opravdu v bec boj o p ežití, z stat na
cest a trefovat se do brzd. Místy pršelo tak, že to st ra e v bec nestíhaly a do toho
všeho p išla ješt n jaká mlha. Bylo to fakt nep íjemné."
Martin Semerád (rozbité elní sklo, poškozený p edek auta) (5. místo): "Byla to
obrovská krize. V hodn rychlé sekci na novém asfaltu jsem jenom uknul do brzdy a už
jsme byli v p íkop a n jaký strome ek nám rozbil sklo. Bylo to v p lce vložky, takže jsme
patnáct kilometr nic nevid li."
Jan Šlehofer (6. místo): "Já to v era íkal, že se t ším na vodu, ale nesmí to být moc. To,
co bylo na Sychrov , bylo neskute né, doslova jsme se z toho posrali. Pokaždé když jsem
cht l p idat, chytili jsme takový akvaplaning, že jsme m li hodn namále. Je to znát i na
výsledcích. Koneckonc , te m l velký problém Máca, vid li jsme i kde byl, m l
neskute né št stí. Dan B hálek je venku a auto sed lo na podlaze, nebylo tam dost
divák , kte í by ho dostali ven. Na druhou stranu je neskute ný výkon pana Arazima. Je to
hodn t žké, ty poslední t i vložky budou o istec."
Wojciech Chuchala (7. místo): "První a druhá zkouška byly v po ádku, ale na t etí jsme
ud lali velké hodiny. Mysleli jsme, že máme defekt, ale prost se to jen tak hrozn
klouzalo. Zpomalili jsme a vše bylo v po ádku. Byla to hodn t žká zkouška. Na vod
jedeme s tímhle autem poprvé, takže se po ád u íme."
Vojt ch Štajf (8. místo): "Loni jsme to zahodili v souboji s Kajetanowiczem na poslední
erzet , takže se s Chuchalou ur it nebudeme nahán t, i když je to náš pomyslný soupe
v barvách Subaru Polsko. Body nám nebere a Honza Šlehofer je 37 sekund p ed námi,
což je docela dost. Ráno i te jsme m li problémy s autem, poda ilo se nám sice najít ten
problém, ale v nízkých otá kách to po ád nefunguje, takže t eba výjezdy z vracák nejdou.
S takovým autem nem žeme pomýšlet na postup. Pokud to nep jde opravit, tak prost
pojedeme 'na údržbu'. Je vid t, že Dan B hálek se na rozdíl od nás nepou il, protože
spadnul z cesty o dv zatá ky dál než loni. Já jsem tohle místo projel s velkým respektem,
už te je tam vytahána spousta bláta a hrozn prší."

Aaron Burkart (9. místo): "První zkouška byla moc p kná a opravdu jsme si to užívali.
I když pršelo, auto m lo docela dobrou adhezi a dalo se v it, jaké to bude na cest . Ale
druhá zkouška byla hodn zrádná, moc se m nil typ asfaltu, t eba i t ikrát v jedné zatá ce.
Dalo se jen jet a modlit se, aby vše dopadlo dob e. A pokud jde o poslední zkoušku, to už
jsem dlouho nezažil, opravdu jsem byl vyd šený. Po úzké cest plné vody na šestku,
celou dobu na akvaplaningu. To nebyla moc velká zábava. To už nebyla výuková lekce ale
spíš sázka na to, jak p ežít."
Andrea Crugnola (10. místo a 1. v 2WD): "Na první a druhé zkoušce to bylo dobré, ale
na té poslední to bylo náro né, protože jsem trénoval s jiným spolujezdcem, než jedu te
i závod . Bylo to tedy t žké pro nás oba, navíc hodn pršelo a asto jsme dostávali
akvaplaning. Snažíme se dál u it a udržet svoji pozici."
Jaromír Tarabus (11. místo a 2. v 2WD): "Problém s brzdami je vy ešený, ale i tak trošku
na té dlouhé zkoušce zvadly. Možná to bylo tím, že se na té vod víc brzdilo. Byl to
zážitek, Igor by mohl povídat. Ale jinak bez problém , uvidíme druhou rundu, ješt není
konec."
Jan erný (14. místo a 3. v 2WD): "Na cest stála voda, zvedalo se to. M li jsme dát víc
roz ezané gumy. Nejel jsem dob e, jak jsem vid l téct vodu, tak jsem ubral. Hrozné, nebyl
jsem spokojený. Snad s tím n co provedeme, zkusíme p idat, ale hlavn chceme dojet až
do cíle."
Jan Chmielewski (16. místo a 4. v 2WD): "Bylo to moc t žké, protože na trati pršelo
o hodn víc než v servisu. M li jsme málo na ezané pneumatiky, takže to bylo náro né,
ale jedeme dál a s výsledkem jsem spokojený. Te si musíme nachystat pneumatiky na
velkou vodu a hlavn se chceme dob e pobavit."
Emil Triner (18. místo a 5. v 2WD): "Je tam opravdu velká vrstva vody a te e to p es
silnici. Jede se po ád po vod , auto nejde zastavit a po ád to honíš po cest . Konkurence
hodn vypadla, moc aut je mimo a rozbitých. Po ád jsme to tak ' uchali', na uhuješ do
zatá ky, jestli je tam voda nebo ne, a pak teprve p idáš. Není už kam se cpát a bude
hodn bláta, takže hlavn vydržet až do konce."

ed posádkami jsou druhé pr jezdy ranních rychlostních zkoušek. Vít znou posádku
ekáváme na cílové ramp v Mladé Boleslavi poblíž Vzd lávacího centra Na Karmeli
v 16:00.
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