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Úvodní hojn  divácky navštívenou superpeciální rychlostní zkoušku Bondy v ulicích
Mladé Boleslavi vyhrál belgický pilot v barvách Škoda motorsport Freddy Loix.
Druhému Pavlu Valouškovi nad lil 1,7 s a t etímu Romanu Krestovi ješt  tém
o vte inu více. Dvoukolkám kraloval Ital Crugnola.

Na letošní novinku v podob  polokruhové m stské rychlostní zkoušky Bondy si našlo
cestu doposud nevídané množství divák . Jejich zájem byl odm n nádherným
soubojem o vte iny, jehož vít zem se stal Freddy Loix s vozem Škoda Fabia Super 2000.
Pokra uje tak ve vít zném tažení, které zahájil minulý víkend vít zstvím na své domácí
Ypres Rally. Druhé místo po úvodních 2,4 kilometrech XXXVIII. Rally Bohemia drží

adující mistr eské republiky Pavel Valoušek. T etí je zatím šestinásobný vít z Rally
Bohemia Roman Kresta.

Souboj v kategorii 2WD zatím vyzn l nejlépe pro zahrani ní ú astníky. Nejlepšího asu
dosáhl nad jný Ital Andrea Crugnola p ed polským jezdcem Janem Chmielewskim. Na
bronzovou pozici pon kud p ekvapiv  dosáhl Lukáš Pond lí ek.

V sout ži již po havárii na shakedownu nepokra uje Szymon Kornicki. Jan Hering a Ji í
Sojka havarovali již na prvních metrech RZ1. Oba, stejn  jako Roman Grendel, kterého
zradil diferenciál, ale mají šanci nastoupit do sobotní etapy, pokud se jim poda í jejich vozy
opravit. Budou však zatíženi p id leným na RZ1, který je stanoven na 6:00,0 min.

Posádky eká sobotní etapa, která se skládá z osmi rychlostních zkoušek o celkové délce
tém  devadesáti kilometr  a bude zakon ena Superspeciální rychlostní zkouškou
v Sosnové, p enášenou programem T4 v p ímém p enosu.

Tradi ním generálním partnerem Rally Bohemia je automobilka Škoda Auto, která vedle
poskytnutí reprezentativního zázemí umožnila start i své tovární posádce s vozem Škoda
Fabia S2000.
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