V Prešove už poznáme prihlásené posádky
Na štart úvodného podujatia Majstrovstiev Slovenska v rely sa prihlásilo 49 posádok, pričom 35
posádok je pre MSR, 13 pre SRP a jedna pre MSR HA.

Prešov, 5.apríla 2018 - Veľkonočné sviatky nám pomohli nielen predlžiť termín na odovzdanie
daňových priznaní, ale posunuli aj posledný deň na prihlásenie sa do úvodnej súťaže Majstrovstiev
Slovenska v rely, ktorá štartuje 13. – 14.apríla v Prešove. Pozrime sa teda, kto sa prihlásil na štart
do novej sezóny.
Spolu registrujeme 49 prihlášok. Do MSR sa prihlásilo 35 posádok, pričom najobsadenejšia je
Trieda 5, kde by malo štartovať deväť vozidiel (Smékal (CZ), Fero Fusko, Keszi, Cireň, Popovič,
Leško, Pochlopieň (PL), Haluška, Ďurej). Hneď druhou najobsadenejšou triedou je divácky
najatraktívnejšia Trieda 2, kde s vozidlami špecifikácie R5 sa prihlásilo osem posádok. Okrem
Maďara Trencsényiho a Poliaka Marczyka v najsilnejšej triede nebudú v bojoch o absolútny titul
v tomto roku chýbať Martin Koči, Igor Drotár, Grzegorz Grzyb, Vlado Hanuš, či Jaro Melichárek.
Milým prekvapením je príchod Petra Gavláka, ktorý sa rozhodol vyštartovať do sezóny s Fabiou
R5. Naopak v tejto najsilnejšej triede bude chýbať Tomáš Kukučka, ktorý zvolil štart so staršou
Octaviou WRC v triede 11.
Šesť posádok je prihlásených do Triedy 3, kde vedľa domáceho Tomáša Konečného budú bojovať
aj Lapdavský, Čech, Ingram (PL), Kekeňák a zatiaľ neoznačený pretekár nového SK DER Rally
teamu, ktorým by mohol byť jeden z bývalých ex-majstrov Slovenska, ale nebudeme predbiehať
a počkáme si na oficiálne potvrdenie.
V Triede 6 sa do súboja dvoch Martinov, Koiša a Kysuckého, teraz rozhodol prehovoriť Roland
Pecúch. Päticu štartujúcich bude v Prešove v tejto triede dopĺňať aj Poliak Wróblewski a Čech
Kubík. V Triede 7 sú prihlásené tri posádky na čele Tamásom, Stoklasom a Plichtom. Rovnaký
počet je aj v Triede 8, kde máme Šveca, Hudyho a Debnárovú. V Triede 11 je jediným štartujúcim
už spomínaný Tomáš Kukučka a do „majstráku historikov“ sa prihlásil Jožo Béreš so svojou
legendárnou Mazdou 323.
Pre všetky prihlásené posádky je ešte dôležitou informáciou správa Vykonávacieho nariadenia č.1,
podľa ktorého shakedown nebude organizovaný. A úplne na záver si ešte povedzme, že vlani
vyštartovalo v Prešove do MSR tiež 35 posádok, no počet SRP bol iba deväť, takže môžeme
konštatovať mierny nárast. A to je dobrá správa.

Ľuboš Kašický
Tlačové stredisko 24.Rally Prešov 2018

