
Generálka v rytme hudby a zvuku motorov 
 
V piatok podvečer odštartoval 21: ročník Rally Prešov a pred mestskou športovou 

halou zneli rytmy tanečnej hudby a zvuk súťažných automobilov. Množstvo divákov sa 
sústredilo okolo štartovej rampy, z ktorej spoločne s moderátorom Miroslavom Talaváškom 
postupne vyprevádzali jednotlivé posádky v ústrety tratiam Rally Prešov. O body sa začne 
bojovať až v sobotu ráno, keď na súťažiacih čaká vaic ako 200 km dlhá trať a 9 rýchlostných 
skúšok. Podujatie, ktorého história siaha do sedemdesiatych rokov minulého storočia, zažilo 
aj niekoľkoročnú pauzu, preto má vo svojej histórii menej podujatí, tie však zakaždým 
súťažiacich poriadne potrápili. V tomto roku sa v rámci majstrovstiev Slovenska predstaví 32 
posádok, z ktorých najväčší aplauz zožala domáca posádka - Igor Drotár a Vlado Bánoci, 
tradične sedlajúca Škodu Fabia WRC. “Som veľmi rád, že po roku sa opäť stretávame na 
našej súťaži. Doma sme to nikdy nemali ľahké, ale opäť urobíme s Vladom všetko pre 
dosiahnutie čo najlepšieho výsledku,” povedal Igor Drotár. Podľa slov jeho spolujazdca a 
jedného z organizátorov presunuli miesto štartovej rampy z Hlavnej ulice pred Mestkú halu, 
kde sa bude odohrávať všetko podstatné. “Rozhodovať sa bude na trati eresiek, ale aj v 
servise je to neraz zaujímavé. Verím, že si všetci si prídeme na svoje, či už jazdci, ale aj 
diváci na trati či v servise,” povedal V. Bánoci. Ako prvý prešiel štartovou rampou s číslom 1 
víťaz ostatných dvoch ročníkov Rally Prešov Poliak Grzegorz Grzyb so spolujazdcom Robom 
Hunndlom na Škode Fabia S2000. “Pozdravujem všetkých priaznivcov rally v Prešove,” boli 
prvé slova úradujúceho majstra Slovenska. “Radi by sme na tejto súťaži dosiahli víťazstvo, 
ktorým by sme potvrdili predchádzajúce dve. Súťaž je krátka a náročná a preto každá 
chybička na trati sa bude len ťažko doháňať. Aj preto sa ich budeme snažiť eliminovať.” 
Hneď za ním sa na šatovej rampe predstavil Joef Béreš ml. s vozidlom MINI John Cooper 
Works RRC. “Hovorí sa, že zmena je život. Nielen preto sme jednu pripravili pre seba aj 
fanúšikov a štartujeme s novou technikou. Z auta mám veľmi dobrý pocit, avšak pred 
začiatkom súťaže nás poriadne potrápilo. Mali sme problém s prednou poloosou. Musíme 
ju ešte dnes podvečer vymeniť, aby sme zajtra mohli zabojovať,” prezradil Jozef Béreš ml. 
V triede 2 sa s vozidlom Mitsubishi Lancer evo IX R4 predstaví aj Pavel Valoušek, ktorý 
naposledy absoloval celý slovenský šampionát v roku 2004. “Na súťaž sa veľmi teším, lebo 
takmer rok som nejazdil. Verím, že na jazde to nebude až tak poznať,” vyznal sa P. 
Valoušek. 

V triede 6 si po neúspechu na prvom podujatí v Maďarsku chce napraviť chuť Pavol 
Nagy, ktorému v triede aj absolútnom poradí vo výsledkoch svieti nula. “Prešov berieme ako 
domácu súťaž a verím, že sa nám bude dariť oveľa lepšie ako na prvom podujatí,” naznačil 
svoje ambície P. Nagy.  

V rámci Slovesnkého Rally pohára sa predstavilo 18 posádok, ktoré absolvujú štyri 
rýchlostné skúšky, pričom dvakrát ich môžu diváci sledovať na mestskom okruhu v 
Ľuboticiach. Po prvý raz od 10.00 h a druhý o 12.47 h. Prvé auto zo Slovenského pohára 
uvidíme v cieli o 13.15 h. 


