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Odznelo pred štartom MMSR 
Od skorého rána vládol v servisnom parkovisku čulý ruch, keď mechanici ladili posledné 
detaily, aby technika bola čo najlepšie pripravená na popoludňajší štart prvej súťaže 
majstrovstiev Slovenska DMACK Tyres RALLY 2012. Niektoré posádka využili na 
testovanie shakedown, iné šetrili techniku, pre prvou etapou Rally Prešov. Pred slávnostným 
štartom sme zašli do depa, aby sme sa porozprávali s niektorými jazdcami majstrovstiev 
Slovenska.  
 
Jozef Béreš jun.: „Auto je vyskúšané a dobre pripravené. Čaká nás dlhá a ťažká súťaž. 
Teším sa na súboje s Grzybom, Drotárom a Melichárkom. Chceme čo najlepší výsledok.“ 
 
Igor Drotár: „Auto sme si otestovali a všetko funguje ako má, čo na veľmi teší a dodáva mi 
to dobrý pocit, čo je podstatné. Súťaž sa začína a vládne mierne chvenie žalúdka, ale po 
prvých metroch eresky všetko opadne. Na trati to nebude ľahké, ale urobíme všetko, aby 
sme aj po poslednej ereske mohli mať s Vladom ten najlepší pocit.“ 
 
Jaroslav Melichárek: „Nebude to žiadna prechádzka, súťaž je náročná, niektoré eresky dosť 
rozbité. Domnievam sa, že dnešná (piatková) najdlhšia ereska bude rozhodovať. Pôjde sa za 
svetla i tmy a kto na nej bude riskovať môže veľa získať, ale aj stratiť.“ 
 
Pavol Nagy: „Od vlaňajšej sezóny som nesedel v súťažnom aute, takže mám pred štartom 
určitý rešpekt. Doladili sme posledné detaily a tešíme sa. Konkurencia v našej triede je 
v porovnaní s uplynulou sezónou trochu menšia, takže by sme si radi došli pre víťazstvo.“ 
 
Ján Lipták: „Shakedown sme neabsolvovali, lebo iba pred chvíľou sa mi podarilo dôjsť do 
Prešova. Mechanici sa však o všetko postarali, absolvovali s autom potrebné previerky. 
Rýchlostky sú rôznorodé, nie každá nám vyhovuje, ale podmienky sú pre všetkých rovnaké. 
Treba ísť opatrne a uvidíme, čo z toho bude. Teším sa na jazdenie v tme, hoci v noci som 
naposledy súťažil v roku 2005.“ 
 
Mário Csente: „Auto máme doladené, v stredu sme testovali neďaleko Košíc s Radom 
Moznerom. Dolaďovali sme tam posledné detaily. Takže auto je pripravené a verím, že 
vydrží. Jazdec je trochu unavený, lebo cez zimu bolo veľa práce, ale tento týždeň som sa 
sústredil už iba na preteky. Ani jeden z nás dlho nejazdil v noci, preto si myslím, že všetci 
majú pred nočnými meranými úsekmi rešpekt.“ 
 
Zuzana Lieskovcová: „S Milanom Greguškom sme na shakedowne spolu sedeli prvýkrát 
v aute, takže ešte neviem, čo od neho môžem očakávať. Ale na toto auto som zvyknutá 
s minulosti, takže myslím, že nebudem mať problém s navigovaním. Zatiaľ sme spolu 
dohodnutí iba na štarte v Prešove. Potom uvidíme, čo bude ďalej.“ 
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