TISKOVÁ INFORMACE č. 10
Hlasy předních jezdců před startem rallysprintu
Celkem 88 posádek odstartovalo během sobotního dopoledne do úvodního podniku
šestidílného seriálu RI OKNA Rallysprint série - XXIII. AGEUS Rallysprint 2017 ve
Slušovicích. Jezdci na čtyřkolkách jedou o body v rámci hodnocení Poháru 2+ a
Poháru pořadatele. Před startem soutěže jsme nasbíraly na slušovickém náměstí
Svobody ohlasy jezdců z čela startovního pole.
Jaromír Tarabus (Ford Fiesta R5, startovní číslo 1): „Jsme připraveni, i když to
mohlo být po testech lepší. Shakedown nebyl jednoduchý. Uvidíme, jaké bude
počasí, zřejmě nás čeká mokro. Těšíme se na závody a věříme, že bude všechno
v pohodě a co nejrychleji si zvykneme na fiestu. Nedokáži odhadnout naše umístění,
na testu jsme najeli zhruba dvacet, třicet kilometrů, což není zrovna optimální.
Shakedown už byl lepší, takže uvidíme. V prognózách jsem spíše opatrný.“
Martin Vlček (Ford Fiesta R5, startovní číslo 2): „Trať je velmi blátivá, navíc zde
nejsou protikatovací zábrany a jezdí se často mimo trať. Na Kopné je opět skvělá
konkurence a těžko říci, na jakém místě skončíme. Chceme se pohybovat kolem
čtvrtého, pátého místa v nabité konkurenci osmi vozů kategorie R5.“
Jaroslav Melichárek, Slovensko (Škoda Fabia R5, startovní číslo 93): „Máme za
sebou pouze závod v Rožňavě. Zatím jsem jezdil s vozy WRC a potřebuji najet
s vozem kategorie R5 co nejvíce kilometrů. Rychlostky jsou velmi náročné, ale velmi
pěkné.“
Filip Nivette, Polsko (Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): „Startujeme v rámci testu
před soutěží polského šampionátu Rajd Swidnicki, která nás čeká za dva týdny. Jsou
zde velmi náročné erzety, opravdu hodně těžké úseky. Pojedeme v rámci tréninku,
pozorně a spíše na jistotu. Nebudeme spěchat, ale je tady těžká konkurence. Sešla
se zde plejáda špičkových jako jsou Tarabus, Kostka, Tlusťák a další.“
Martin Březík (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 4): „Trať je známá, je
mokro a bude zřejmě dost vyházených nečistot. Počítáme s tím, už jsme tady jeli,
nebude to problém. Obujeme mokré gumy. Podmínky jsou pro všechny stejné,
těšíme se na pěkné závody.“
Tomáš Kostka (Škoda Fabia R5, startovní číslo 5): „Náš start se seběhl velmi
rychle. Auto se nám podařilo dořešit na poslední chvíli, teprve v úterý jsme doladili
všechny podrobnosti. Poperu se tady o výhru a uvidíme, jestli to bude stačit na
nejvyšší stupeň. Z domácích startů zřejmě pojedu ještě barumku. Spíše se budu
věnovat testování, závodům pravděpodobně ne.“
Antonín Tlusťák (Škoda Fabia R5, startovní číslo 6): „Pro nás je to vyloženě
domácí závod, který se vrátil po dvou letech do kalendáře. Konečně rally jak má být,

bez retardérů a protikatovacích zábran. Uvidíme, jaké bude počasí, rychlostní
zkoušky jsou ale nádherné.“
Ve Slušovicích 8. dubna 2017
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