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V Prešove po prvej sekcii vedie Béreš junior 
Pózovanie pred divákmi na slávnostnom štarte XIX. Rally Prešov v centre mesta vystriedali 
boje o sekundy na rýchlostných skúškach. Prvá sekcia súťaže mala na programe tri merané 
úseky. Posádky absolvovali po jednom prejazde RS Šalgovík, Zlatá Baňa a Ľubotice. Štart 
úvodného testu sa opozdil o 12 minút, časové manko organizátori zmazali v rámci 
preskupenia. 
Najrýchlejší vstup do podujatia zaznamenali úradujúci majstri Slovenska – Jozef Béreš jun. 
s Róbertom Mulleromna Škode Fabia S2000. Vyhrali prvú i druhú skúšku a na mestskom 
okruhu Ľubotice dosiahli druhý čas. V priebežnom poradí po RS3 vedú s náskokom 22,3 
sekundy pred poľskou dvojicou Grzegorz Grzyb – Robert Hundla v kokpite Peugeotu 207 
S2000. „Bolo to ťažké, ale nie až tak, ako sme predpokladali. Na obhliadke tratí nás 
vyľakala šotolina. Počasie je pekné a Jožko ide veľmi veľmi dobre. Mám strach ísť 
rýchlejšie, aby som niekde neurobil chybu. Na RS Zlatá Baňa som vlani prišiel o titul, takže 
som si teraz dával pozor. Trochu zaostávame, ale verím, že bude dobre,“ povedal Grzyb. 
Fantasticky začali jeho krajania Wojtek Chuchala s Kamilom Hellerom na Subaru Impreza. 
Vedú v triede 3 a priebežne im patrí tretia priečka, keď za sebou nechali aj wéercéčka. Jedno 
z nich – Škodu Fabia WRC sedlá domáci tandem Igor Drotár - Vlado Bánoci. „Mám dobrý 
pocit, a to je asi najpodstatnejšie,“ uviedol štvrtý Drotár. Trochu za očakávaniami zaostal 
Jaroslav Melichárek štartujúci s bratom Erikom. „Na prvej rýchlostke sme mali problém 
s ručnou brzdou, ktorú sme veľmi potrebovali vo vracákoch. Tam sme niečo stratili. 
V dvojke nás spomalilo množstvo šotoliny vyťahanej na trať od súperov. Nemohli sme ísť 
naplno a mali sme niekoľko krízoviek,“ skonštatoval Jaro Melichárek. Slabou náplasťou pre 
neho bol triumf v Ľuboticiach. Priebežne je piaty.   
Napínavý súboj prebieha o piatu priečku v triede 3 medzi posádkami Radovan Mozner - 
Radovan Mozner ml. (Mitsubishi Lancer Evo IX) a Mário Csente/Petr Tešinský (Subaru 
Impreza). Navrch má po troch testoch dvojica otec a syn Moznerovci, ale iba o 1,2 sekundy. 
„Už je to taký štandard, že sa naťahujeme s Máriom. Dokonca ho na mestskom okruhu 
pustili tesne predo mnou a to bola čistá „bratovražda“. Už som si myslel, že ho vybrzdím 
alebo do neho „ťuknem“. Na Šalgovíku som v jednom vracáku zostal stáť so zhasnutým 
motorom a nešlo to naštartovať. Až na tretí alebo štvrtýkrát to chytilo,“ povedal Rado 
Mozner starší. 
 
Priebežné poradie po RS3: 
1. Béreš jun./Muller (SR) Škoda Fabia S2000 21:32,0 min., 2. Grzyb/Hundla (PL) Peugeot 
207 S2000 +22,0 s., 3. Chuchala/Heller (PL) Subaru Impreza +30,0, 4. Drotár/Bánoci (SR) 
Škoda Fabia WRC +31,3, 5. Melichárak/Melichárek (SR) Mitsubishi Lancer WRC 05 +35,3, 
6. Orsák/Šmeidler (ČR) Mitsubishi Lancer Evo IX +38,9, 7. Ondrej/Gomori (SR) Mitsubishi 
Lancer Evo IX +1:17,8 min., 8. Lapdavský/Lapdavský (SR) Peugeot 207 S2000 +1:33,8, 9. 
Petho/Roboczky (H) Mitsubishi Lancer Evo IX +1:38,6, 10. Mozner/Mozner (SR) Mitsubishi 
Lancer Evo IX) +2:03,0.  
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