
V zozname prešovskej rally 65 posádok 
 
Už niekoľko dní je definitívne uzavretý zoznam prihlásených posádok na 22. Rally 

Prešov, ktorá sa uskutoční počas 1.-2. mája. Prešovskí organizátori zverejnili menoslov 
jazdcov, ktorí počas prvého májového víkendu budú hlavnými aktérmi podujatia a všetci sa 
teda môžeme tešiť na pekné športové výkony a výsledky. Z pohľadu ostatných ročníkov, je 
tohtoročný dobre obsadený, pričom v zozname nechýba ani niekoľko automobilov 
špecifikácie WRC. Výsledky súťaže sa budú započítavať do majstrovstiev Slovenska, 
majstrovstiev Slovenska historických automobilov ako aj Slovenského Rally pohára. Po prvý 
raz bola vypísaná v rámci slovenského šampionátu kategória Rally Legend, avšak nik sa do 
nej neprihlásil. V zozname prihlásených je 65 posádok, z ktorých 54 sa predstaví v hlavnej 
súťaží 22. Rally Prešov, 8 v Slovenskom Rally Pohári a 3 v Rally škole. S národnou prioritou 
sa predstaví 6 jazdcov – piati zo Slovenska - Jaroslav Melichárek, Igor Drotár, Jozef Béreš 
ml., Tomáš Kukučka, Vlastimil Majerčák, jeden z Poľska - Grzegor Grzyb.  

 
Najpočetnejšie zastúpenou je trieda 6, kde sa predstaví 9 vozidiel, o jedno menej bude 

bojovať v triedach 3, 5 a 8.  V kategórii 2 sa predstavia tri posádky, ktoré sa iste budú snažiť 
držať krok s najlepšími. Môžeme povedať že favoritov súťaže nájdeme v triede 11, kde sa 
predstaví 6 automobilov WRC. Priaznivci tejto kráľovskej disciplíny sa môžu tešiť na dve 
autá BMW Mini John Cooper WRC, v prvom bude bojovať Jozef Béreš jr., v druhom Tomáš 
Kurka z Česka. Na Subaru WRC sa predstavia Tomáš Kukučka. Úradujúci majster Slovenska 
Grzegorz Grzyb sa bude spoliehať na Ford Fiesta WRC rovnako ako aj Jaro Melichárek. 
Prešovská dvojice Igor Drotár – Vlado Bánoci sa predstaví  na citroëne DS3 WRC. 

 
V triede 2 bude bojovať dvojca  S2000-cok, ako aj Fiesta R5. Solídne zastúpená trieda 

3, kde je osem posádok. Dá sa predpokladať že nič si na trati nedarujú Vlasto Majerčák, Tibor 
Cserhalmi, Radovan Mozner, avšak zabudnúť nemôžeme ani na Tomáša Ondreja či Tomáša 
Konečného. Z pohľadu národnosti má na prešovskej rally najpočetnejšie zastúpenie 
Slovensko (43 posádok),  Česko (9), Poľsko (5) a jedna posádka je z Maďarska. Na trati sa 
predstaví osem zmiešaných posádok, v ktorých nežnejšie pohlavie bude diktovať noty 
jednotlivých eresiek.  
 

Súčasťou súťaže je aj Slovenský Rally Pohár, v ktorom sa predstaví 8 posádok, ktoré 
čaká kratšia verzia trate 22. Rally Prešov. V triede RP1 a RP3 sú prihlásené po dve posádky,  
v RP2 štyri.  
 

 

 

Tlačové stredisko 22. Rally Prešov 

 


