TISKOVÁ INFORMACE č. 3
Kopná nabídne hvězdný seznam přihlášených posádek
Česká premiéra vozu Hyundai i20 WRC, patnáct vozů kategorie R5, dva vozy
specifikace WRC, na startu trojnásobný vítěz slušovického rallysprintu Tomáš Kostka,
dále Grzegorz Grzyb, Martin Koči, Lukasz Habaj, Martin Vlček, Antonín Tlusťák,
Roman Odložilík nebo talentovaný Filip Mareš! Takové lahůdky v nabitém seznamu
přihlášených přinese úvodní podnik pětidílného seriálu Autoklub Rallysprint Série
2018, kterým bude 24. Vančík Rallysprint Kopná 2018 v okolí Slušovic (6. – 7.
dubna). Pořadatelský tým z Rallysprint Klubu v Podkopné Lhotě eviduje celkem 114
přihlášených posádek z pěti států včetně 18 soutěžících v šampionátu historiků.
Pořadatelé s napětím očekávali až do posledních hodin uzávěrky přihlášek, na jakém
čísle se zastaví počet soutěžních týmů. Jako tradičně řada přihlášek dorazila na
poslední chvíli a konečný počet se zastavil na vysokém čísle 114! „Původně jsme
předpokládali, že budeme rádi, když se přihlásí kolem stovky posádek.
Konečný počet soutěžících nás příjemně překvapil a vedle kvantity nabízí
seznam přihlášených posádek značnou kvalitu, o které se nám nezdálo ani ve
snu. Uvedená jména z čela startovního pole mají velkou kvalitu a jsou zárukou
dramatického boje na tratích rychlostních zkoušek,“ pověděl Josef Minařík, šéf
organizačního výboru a ředitel závodu.
Největším diváckým tahákem bude česká premiéra vozu Hyundai i20 WRC za
volantem s domácím jezdcem Antonínem Tlusťákem. Nejvyšší pozice ve startovní
listině patří zahraničním jezdcům. Jedničku poveze polský a slovenský šampion
Grzegorz Grzyb, dvojku Martin Koči ze Slovenska (Škoda Fabia R5). Oba jezdci
absolvují v letošním roce seriál Mistrovství Evropy v rally a start ve Slušovicích mají
jako generálku a testování na úvodní rally slovenského šampionátu v Prešově. Koči
přijede na Zlínsko skvěle rozjetý z úvodní rally evropského šampionátu na Azorských
ostrovech, kde bojoval až do závěru o medailové stupně, ale nakonec odstoupil
v závěrečné rychlostní zkoušce. Dalším do party o nejvyšší stupeň je Tomáš Kostka,
který rovněž pojede na fabii R5 o čtvrtou výhru v řadě nebo loňský šampion Poháru
2+ a vítěz loňské Mikulášské rally Martin Vlček (Ford Fiesta R5).
Kromě Grzyba se objeví s vozy kategorie R5 i tři jeho krajané ze stáje
Rallytechnology – Lukasz Habaj, Zbigniew Gabrys a Dariusz Polonski (všichni Ford
Fiesta R5). Celkem se přihlásilo na Kopnou devět zahraničních posádek, na poslední
chvíli i Slovák Jaroslav Melichárek s fiestou. Fanoušci se mohou těšit na patnáct
vozů kategorie R5, za volantem fiest se dále objeví Roman Odložilík, Petr Trnovec a
Tomáš Růžička. Fabie osedlají talentovaní mladí jezdci Filip Mareš, Tomáš Pospíšilík
a dále Patrik Rujbr nebo Zdeněk Pokorný. Vedle Tlusťáka prožene „weercéčko“ i
Karel Trněný (Škoda Fabia) a jediný vůz kategorie Super 2000 bude pilotovat
Miroslav Jakeš (Škoda Fabia). O přízeň fanoušků se budou ucházet i nejrychlejší
jezdci na produkčních vozech v rámci Poháru 2+ Martin Březík, Jan Jelínek a Radim
Vavřík (všichni Mitsubishi Lancer EVO IX).
K největším favoritům Rallysprint série v hodnocení kategorie dvoukolek po odchodu
Egona Smékala a Rujbra patří Lukáš Nekvapil, Michal Horák (oba Opel Adam R2),

dále Marcel Svačina, Jan Talaš, Josef Hartmann (všichni Peugeot 208 R2), Milan
Obadal (Renault Clio R3) nebo Pavel Vedra (Citroën DS3 R3T Max). Zajímavé bude
alespoň na dálku poměření „dvoukolkářů“ se dvěma zahraničními jezdci, kteří
pojedou v rámci Poháru pořadatele. Jsou to Roland Stengg z Rakouska (Opel Adam
R2) nebo Grzegorz Bonder z Polska (Peugeot 208 R2). Na Kopné začne své letošní
zápolení značkový Opel Adam Cup, přihlášeno je celkem devět vozů. V Poháru
mládeže se objeví Petr Semerád a Lukáš Krupička (oba Peugeot 208 R2).
Slušovický rallysprint otevře domácí šampionát historických automobilů. Mezi
osmnácti přihlášenými jsou největšími favority Vlastimil Neumann (Ford Escort RS
Cosworth), Petr Hustý (Mercedes-Benz 190E) a Petr Jurečka (Subaru Impreza 555).
Kartami na čelních příčkách mohou zamíchat Jindřich Štolfa (Rover Metro 114 GTi),
Martin Kučera (BMW 318iS) a Petr Šimurda (Škoda 130 LR). „Předpoklad dvaceti
přihlášených historiků se nám splnil, což nám pomůže naplnit celkový
rozpočet soutěže. Přidělení šampionátu historických automobilů v rally byla
naše podmínka pro opětovné pořádání Kopné, a ta nám byla ze strany
Autoklubu splněna. Loni jsme měli 88 posádek na startu, letos tento počet
určitě překonáme,“ uvedl Josef Minařík.
24. Vančík Rallysprint Kopná 2018 startuje v sobotu 7. dubna v 9 hodin z náměstí
Svobody ve Slušovicích, na soutěžní posádky čeká 192,51 km dlouhá trať, která
obsahuje 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkové délce 69,29 km. V cíli
soutěže se objeví první vůz na slušovickém náměstí v 15:37 hodin. Nejoblíbenější
český rallysprint se započítává vedle rallysprintové série do Poháru 2+ a nově do
Mistrovství České republiky v rally historických automobilů 2018, posádky budou
zápolit i do hodnocení Poháru mládeže, Poháru pořadatele a značkového poháru
XTG Adam Cup.
Další zpravodajský servis v rámci 24. Vančík Rallysprintu Kopná 2018 přineseme v
následujících tiskových zprávách. Uveřejněné budou postupně na oficiální webové
stránce www.rallysprintkopna.cz a na facebookovém profilu.
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