
 
 
 
 
 

Tlačová správa č. 7 

 

Po prvom kole vedie Grzyb 
 

Úvodná sekcia zložená s troch rýchlostných skúšok otvorila 20. Rally Prešov. Nočný dážď 
napriek teplému počasiu zanechal na trati výrazné stopy, a tak posádky mali o „zábavu“ 
postarané. Zvlášť bratia Jaroslav a Erik Melichárkovci. Favorizovanú dvojicu hneď v prvých 
kilometroch spomalilo zaseknuté plynové lanko a jeho oprava priamo na trati meraného úseku ich 
stála priepastných sedem minút. 

Viac sa darilo úradujúcim slovenským majstrom – Grzegorzovi Grzybovi s Robertom 
Hundlom na Škode Fabia S2000, ktorí síce boli najrýchlejší iba na jedinom meranom úseku, no 
vedúcu pozíciu udržali aj v ďalšom priebehu. Druhá a tretia pozícía v priebežnom poradí patrí 
špeciálom Subaru Impreza R4, keď Jozef Béreš jun. so Zoltánom Repásom sú druhí a Maďari 
István Hadik s Krisztiánom Kertészom tretí. Veľmi opatrný úvod do súťaže zaznamenal Martin 
Koči, navigovaný skúseným Petrom Starým a po troch skúškach je štvrtý. Miláčikom domáceho 
publika – Drotárovi s Bánocim - patrí piata a lídrom medzi produkčnými vozidlami – Tomášovi 
Ondrejovi s Adamom Gomorim šiesta priečka. 

Zahraničným účastníkom FIA Európskeho pohára sa na slovenských tratiach veľmi nedarí. 
Rus Maycin odstúpil a Maďar Tábori mal technické problémy, no pokračuje. Vedie Saliuk 
z Kazachstanu (v priebežnom poradí 20. Rally Prešov je siedmy) pred našim Pavlom Nagyom 
(celkovo štrnásty).   
 

Povedali po RS3 
 
Grzegorz Grzyb: „Zatia ľ je to dobré. Vedieme a to je dôležité. Prvá skúška  sa nám vydarila 
viac, druhá menej. Chceli by sme, aby nám to takto vydržalo až do konca. Hrmí, rozpršalo 
sa, takže to ešte bude náro čné.“  
 
Martin Koči: „Prvé kolo sme išlo ve ľmi opatrne, bez akéhoko ľvek risku, možno až príliš 
opatrne. Ale je dobré, že sme teraz tu. Máme za seb ou polovicu prvého d ňa, v servise 
upravíme nastavenie auta, lebo sme sa celkom netraf ili a uvidíme.“ 
 
Jozef Béreš jun.: „Na trati to vyzeralo presne tak ako sme o čakávali – ve ľa štrku a 
neporiadku. Neviem ís ť na tomto povrchu rýchlo, lebo sta čí trocha štrku či klzkejší asfalt 
a auto hne ď ustrelí. Mám síce rád jazdu šmykom, ale toto je na  mňa prive ľa. Mali sme dve 
krízovky, ale neboli ve ľké. Síce som už kri čal, no nebolo to vo vysokej rýchlosti. Skúsime 
trochu zmeni ť nastavenie auta a uvidíme.“ 
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Tomáš Ondrej: „Prvé kolo celkom splnilo naše o čakávania, lebo sme vysoko vo výsledkovej 
listine. Martin Ko či nám síce utiekol – musím ho pochváli ť – ale držíme sa za Igorom 
Drotárom, tak dúfam, že ho ešte predstihneme. Šmýka  sa všade, zvláš ť na Zamutove, ale 
musím poveda ť, že som spokojný.“ 
 
Josef Semerád: „Na prvých dvoch skúškach sa šmýkalo, ale tretia bo la v poriadku. 
Podmienky zodpovedali tréningu.Opä ť sme zvolili štandardné tempo, ke ď nejdeme úplne 
pomaly, ale ani prirýchlo, aby sme neriskovali a uv idíme, ako to do zajtra dopadne. 
 
Bedřich Habermann: “Za tých dvanás ť rokov sa tempo ve ľmi zrýchlilo. Dnes je to niekde 
úplne inde. Musím sa s tým autom zži ť, neviem odhadnú ť brzdné body, neviem, čo to auto 
urobí v zákrute, takže pomaly si na seba zvykáme a začíname sa kamaráti ť. Trošku. Sná ď 
po druhom kole budeme ešte lepší kamaráti.“  
 
Jaroslav Melichárek: „Asi tri kilometre po štarte RS1 sa nám zaseklo ply nové lanko. Zastavili 
sme a snažili sa to aspo ň provizórne opravi ť pomocou závla čky. Podarilo sa, došli sme do 
cieľa aspoň na pol plynu a tam sme to opravili poriadne. Dnešo k už musíme po ňať iba ako 
test, lebo sme chytili ve ľkú stratu. Vyskúšame nejaké nastavenia a zajtra pôj deme 
odznova.“   
 
Vlastimil Majerčák: „Naša jazda bola rozpa čitá, mali sme jeden výlet mimo tra ť. Ale inak 
celkom dobre. Skúsime s tým ešte v druhom kole nie čo urobi ť.“ 
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