TISKOVÁ INFORMACE č. 7
Hlasy nejlepších jezdců v cíli Mikulášské rally
Grzegorz Grzyb (Škoda Fabia R5, startovní číslo 2):
„Dnes se to moc klouzalo, nezvolili jsme dobré pneumatiky, ale to nevadí. Hlavně
jsme si to užili ve zdraví, jako celou sezonu, tak jsme moc spokojení a snad budeme
závodit i příští rok.“
Roman Odložilík (Ford Fiesta R5, startovní číslo 3):
„Dnes to měla být show, ale musím říct, že to bylo místy nebezpečné. Na cestě bylo
moc ledu a bylo složité udržet auto na vozovce. Užili jsme si to, ale nebylo to tak, jak
jsme si to představovali.“
Jan Černý (Škoda Fabia R5, startovní číslo 4):
„Jsme v cíli, což je úspěch. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale Martin Vlček jel líp.
Snažili jsme se zariskovat v poslední zkoušce se suchými pneumatikami, ale naštěstí
jsme to neudělali. Byl to očistec, ale zábava.“
Martin Vlček (Ford Fiesta R5, startovní číslo 5):
„Zase máme trochu potlučené auto a už nám dochází nárazníky. V poslední zkoušce
jsem do toho šel naplno, protože jsme tady chtěli moc vyhrát, a to se povedlo.“
Antonín Tlusťák (Škoda Fabia R5, startovní číslo 6):
„V poslední rychlostní zkoušce to bylo hodně ledové a měli jsme moc měkké
pneumatiky a z nepochopitelných důvodů to nechtělo fungovat. Auto je naštěstí celé
a teď doufám, že budou hezké Vánoce.“
Ondřej Bisaha (Ford Fiesta R5, startovní číslo 7):
„V poslední RZ už jsme nejeli našim obvyklým úsporným stylem. Tady to bylo hodně
těžké. Tam, kde to v minulém průjezdu už drželo a dalo se brzdit později, tak teď to
zase všechno namrzlo a dvakrát jsme téměř narazili do domu. Ani nevím výsledek.
Celá sezona byla taková nahoru dolů.“¨
Josef Hartmann (Peugeot 208 R2, startovní číslo 38):
„Celé jsme to pojali jenom jako zábavu na konec roku. Dokonce jsme přemýšleli, že
bychom neodstartovali, ale když už tady byly dovezené věci, tak jsme jeli. Podmínky
jsou moc náročné, hlavně první průjezdy byly těžké. Druhé průjezdy už byly dobré,
každý věděl co čekat a nakonec to bylo v pořádku.“
Ve Slušovicích 1. prosince 2017

Evžen GARGULÁK
tiskové středisko
CBS CARBOSPED MIKULÁŠ RALLY FOREVER

