
 
 
 
 
 

Tlačová správa č. 6 

 

Nočný dážď náladu nepokazil 

 

Servisná zóna sa krátko pred štartom prvej etapy prešovskej rely niesla v duchu posledných príprav 

a debát, aké pneumatiky zvoliť. Trate počas noci pokropil dážď, no predpoludním vyšlo slnko a cesty začali 

osychať. Hoci v lesoch sa určite nájde nejeden mokrý úsek, jazdci zväčša volili suché pneumatiky.    

 

Povedali pred štartom RS: 

 

Josef Semerád: „Tu v servise to už obschlo, ale v lese bude cesta ešte mokrá. Ostane tam blato, 

ktoré sa postupne rozťahá a bude sa šmýkať. Lotériu s pneumatikami ale neočakávam. Všetci budú pri 

výbere vychádzať z prvej rýchlostnej skúšky, ktorá je najdlhšia. Obujú suché a cez blato sa nejak 

prešmýkajú.“ 

 

Bedřich Habermann: „Po dvanásťročnej pauze mi je jedno, či bude sucho alebo mokro. Chceme 

hlavne bezpečne absolvovať súťaž a dôjsť do cieľa. Musím si zvyknúť na nové auto i spolujazdca.“ 

 

Peter Jurečka: „Chceli sme ísť opatrne aj na suchu a keďže zapršalo, musíme ísť ešte opatrnejšie. 

Uvidíme, možno bude aj pneumatiková lotéria. Všetko musíme podriadiť bezpečnému dojazdu do cieľa 

dnešného dňa a budeme dúfať, že zajtra bude sucho a poriadne sa zoznámime s novým autom.“ 

 

Tomáš Ondrej: „Do štartu prvej rýchlostnej skúšky ešte ostáva nejaký čas, takže uvidíme. 

Predpokladám, že na rýchlych pasážach to stihne vyschnúť, ale v lese asi ešte bude mokro. Pozrieme, čo 

obujú súperi, ale my asi stavíme na intermédie.“ 

 

Martin Múdry: „Som síce pretekár, ale my pretekať nejdeme, lebo v tomto aute budem sedieť 

prakticky druhýkrát. Raz som sa s ním zviezol vlani na Slovakia Ringu, ale to bolo úplne niečo iné. Teraz 

budeme prvý raz jazdiť v lese. V noci popršalo a teraz síce svieti slnko, ale myslím, že v lese bude stále 

RALLY PREŠOV 2013 
02.-04. 05. 2013 

  

 



vlhko. Rád by som s týmto autom došiel do cieľa. Na Rally Prešov štartujem po sedemročnej prestávke. 

Vlani som išiel ako predjazdec, ale to som sa len vozil a pomáhal organizátorom.“   

 

Jaroslav Melichárek: „Bola to len prehánka a tá už prešla. Podľa našich informácií by už dnes 

nemalo pršať, takže by to malo byť dobré. Kým dôjdeme na rýchlostné skúšky, cesty by mali vyschnúť. 

Zatiaľ to vyzerá, že pôjdeme suché pneumatiky.“ 

 

Igor Drotár: „Myslím, že ten dážď nám poslal sám „pánbožko“, aby vyčistil trať od rôznych 

nečistôt, prachu a piesku. Je to, akoby po trati prešlo polievacie auto a teraz sa bude jazdiť lepšie. 

Obúvame slick, dvadsiatku, bez dorezávania.“ 

 

Mário Csente: „Vyčasilo sa, dúfam, že trate budú suché. Pravdaže Zamutov, ktorý sa celý ide 

v lese, bude mokrý, takže tam bude treba dávať pozor. Na prvé kolo obúvame suché pneumatiky, lebo 

svieti slnko, ale rozmýšľame, či zvoliť strednú alebo tvrdú zmes.“ 

 

Martin Koči: „Ráno to vyzeralo, že celý deň bude mokro, ale vyčasilo sa. Cesty budú asi suché, ale 

krajnice určite neobschnú a tam, kde sa budú rezať zákruty bude určite veľa blata, takže zvolíme slicky 

a nejak ich narežeme, aby fungovali aj v blate.“ 
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