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Seznam posádek p ihlášených ke startu na XXXVIII. Rally Bohemia ítá velmi
slušných 91 položek p edstavujících posádky z devíti zemí, na vozech deseti zna ek
sv tových výrobc . Startovní íslo 1. poveze na svém Fordu Fiesta S2000 z týmu
Martina Prokopa ú adující mistr sv ta J-WRC N mec Aaron Burkart. Za
sympatickým N mcem vyrazí na tra  Jan Kopecký s tovární Škoda Fabia S2000. Ve
stejných barvách a se stejným vozem pojede i belgická hv zda Freddy Loix.

tve ici jezdc  s mezinárodní prioritou dopl uje Václav Pech se svým tradi ním vozem
Mitsubishi Lancer EVO IX. Mezi kandidáty na p ední umíst ní pat í také Roman Kresta,
coby aktuální leader domácího šampionátu, i astník sv tového S-WRC Nor Eyvind
Brynildsen. Pokud se poda í vy ešit Leszku Kuzajovi z Polska technické problémy se
svým vozem Mitsubishi Lancer EVO X ve specifikaci R4, m l by také míchat po adím,
stejn  jako Pavel Valoušek, Josef Peták (oba s Peugeotem 207 S2000), nebo Roman
Odložilík s další Fabií S2000, kterých je v seznamu p ihlášených celkem p t. Práv  z této
spole nosti se s nejv tší pravd podobností bude rekrutovat pozd jší vít z osmat icátého
ro níku Rally Bohemia. Tla enice na špici bude letos op t mimo ádná.

Zajímavostí letošní Bohemie bude ú ast Martina Semeráda s Lancerem EVO IX,
úsp šného ú astníka mistrovství sv ta P-WRC, ale i italského mladíka a možného
erného kon  sout že Andrea Crugnoly s továrním Citroenem DS3 R3T, jehož prioritou je

v letošním roce pro zm nu sv tová WRC akademie. Kvalitní p edstavení se dá o ekávat
od ú astník  zna kových pohár  Citroen a Renault, kde dojde k zajímavé esko-polské
konfrontaci. „Dali jsme si za cíl nalákat na start co nejvíce jezdc , kte í pravideln
startují v mistrovství sv ta, proto jsme se seznamem p ihlášených velmi spokojeni.
Semerád, Brynildsen, Crugnola, ale i Loix, Burkart, Kresta a Kopecký jsou ti, kte í
nám svými zkušenostmi mohou pomoci. Navíc se v Mladé Boleslavi objeví i Martin
Prokop, nikoli ovšem za volantem svého vozu, ale jako doprovod promotéra
mistrovství sv ta spole nosti North One Sport,“ uvádí Pavel Dušánek, p edseda
organiza ního výboru.



Po et p ihlášených posádek: 91
Po et FIA priorit: 4 - FIA A (1), FIA B (3)
Po et ASN priorit: 12
Po et národností: 9 - CZE (70), POL (11), SVK (4), FRA (1), NOR (1),

UKR (1), DEU (1), BEL (1), ITA (1)
Po et zna ek automobil : 10 - (Škoda, Alfa Romeo, Citroen, Ford, Honda, Mitsubishi,

Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki)
Po et voz  S2000: 11 - Škoda (5), Peugeot (4), Ford (2)

Kompletní seznam p ihlášených posádek v etn  startovních ísel naleznete na stránkách
www.rallybohemia.cz.
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