MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY 2014

TISKOVÁ INFORMACE č. 6
Mikulášskou rally začal nejlépe favorizovaný Kostka
V pravé poledne odstartovala Mikuláš Zaremba rally ve Slušovicích, která uzavírá letošní
sezonu automobilových soutěžích na české scéně. Úvodní dvě rychlostní zkoušky
exhbičního podniku se jely na okruhu kolem dostihové dráhy ve Slušovicích a na úseku
Bernardýnská, který vede z Trnavy do Kašavy. Nejrychleji začal největší favorit a vítěz
letošního Rallysprintu Kopná Tomáš Kostka na voze Ford Fiesta RS WRC. Na druhém místě
jede loňský vítěz Roman Odložilík (Ford Fiesta R5), třetí příčku opanuje slovenský pilot
Jaroslav Melichárek (Ford Fiesta RS WRC).
V kontrole přeskupení v Nových Dvorech jsme zachytili následující ohlasy jezdců z čela
startovního pole:
Jaroslav Melichárek (Ford Fiesta RS WRC, startovní číslo 2): „Je mokro, mrholí, hodně to
klouže a nezvolili jsme ideální nastavení, což musíme teď v servisu změnit a poté uvidíme.“
Antonín Tlusťák (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 4): „Obuli jsme slicky, což nebylo asi
nejlepší řešení, ale protože jezdíme jen evropské gumy, tak jsem nové kupovat nechtěl.
Mikulášskou rally máme spíše jako test na lednovou Jänner rallye, na další rundu zkusíme
zase jinou pneumatikovou variantu, takže si dnešní den hodně užíváme.“
Jan Jelínek (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 5): „Jedeme v pohodě, užíváme si to,
všechno zkrátka v klidu.“
Jaromír Tomaštík (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 15): „Copak se stalo? Chtěli
jsme se sklouznout na ručku, ale nevyšlo to a už to nemělo tu správnou energii. Trefili jsme
balík slámy a následně chytli defekt, což nám poškodilo auto. Ale jinak si užíváme závody,
zkrátka paráda.“
Tomáš Růžička (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 18): „Jedeme v pohodě. Když
jsem slyšel naše celkové pořadí, tak nevěřím vlastním uším!“ (poznámka: po RZ 2 absolutně
osmé místo se ztrátou 0,7 s na sedmé místo)
Neoficiální pořadí po 2. rychlostní zkoušce:
1. T. Kostka, Richard Kresta (Ford Fiesta RS WRC)
2. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5)
3. J. Melichárek, E. Melichárek (SVK, Ford Fiesta RS WRC)
4. Kukučka, Mozner (SVK, Škoda Fabia WRC)
5. Jelínek, Ingr (Škoda Fabia S2000)
6. Drotár, Bánoci (SVK, Škoda Fabia WRC)
7. Firla, Jůrka (Subaru Impreza STi)
8. Růžička, R.Minařík (Mitsubishi Lancer EVO IX)
9. Koči, L. Kostka (SVK/CZE, Mitsubishi Lancer EVO IX)
10. Tlusťák, Vybíral (Škoda Fabia S2000)

8:38,3 min
+ 12,4 s
+ 18,8 s
+ 28,6 s
+ 29,2 s
+ 37,1 s
+ 41,0 s
+ 41,7 s
+ 42,6 s
+ 44,0 s

15. Bisaha, Šintal (Citroën DS3 R3T Max)

+ 1:01,1 min

Ve Slušovicích 6. prosince 2014

Roman ORDELT
tiskový mluvčí
Mikuláš Zaremba rally

