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Mezi vinicemi vyhrál favorit
TŤináctý ročnik Rally
Hustopeče §i podmanil
největší adePt na ví-
tězství Jan Kopecký.

]AN PÁŘíK

Hu§topeče, Bmo - Kdyby
zvítězil někdo iiný, půide o
velké překvapení, možná až
zázrak, Jenže ten mezi vini,
cemj pň Agrotec Petronas
syntium Ral]y Hustopeče
nepňšel a z triumfu se po-
třeti v řadě a posedmé v
}ariéře raduie pilot továrni
ho tymu Škoda Motoísport
Jan Kopecký, "Pohrálo si s
námi počasí, přoblémy měli
všichni. Nás třeba potkal
defekt" ale naštěstí jsme to
zvládli," oaldechl si pětatři-
t€Liletý su\/eren, který opa-

patnáctý staít na domácích
tratích v řadě.

spolu s navigátorem
pavlem Dresierem nevedl
Kope.ký jen po čtvrté a Páté
pátečni erz€tě, kdy ho i
kvúli defektu pneumatiky
předstihl týmový kolega
Pontus Tidemand, I ten
však později ztratil kvůli
pŤoblémůmsgumouajen
diky sobotní stIhaci iízdě si
zahranični akvizice dojela
pro páté misto, "Byla to
hodně pěkná rallye. Zúčast-
nii jsem se poprué, aie ]ibilo
se mi tu, Konkurenc€ byla
Vi,borná, šest §edm opra!-du

.r'4a.

rychlých aut a jelo se lyso
ké tempo. S Janem Kopec-
kým a dalšími se tu závodilo
srovnat€lně rychle jako
na mistrovství světa"' povi,
dal v cíli švédský jezdec.

Na dominátora českých
trati Kopeckého v celkovém
pořadi ztŤatil 41 \,1eřin Vác-
lav Pe.I,}, který si doiel v
okolí Hustopečí přo díuhé
misto. Na stříbřnou pozici
se posunul v sobotu dopo-

ledne a stejně jako V přede-
štých všech letošních pod-
nicich mistrovství r€publiky
ji uhájil až do c!te, ,,V pátek
jsem udělal spoustu chyb,
měl defekt, ale celkově jsem
spokojený, ve druhé etapě
j§me to dotáhli na druhé
místo, což považuii za naše
maximum," podotkl čtyň-
cetiletý matador, který se
sžjvá s no\^ým autem lord
Fiesta R5.

\iýsledky závodu
í. KoPecxý, Dřesrer (Ško
d9 Fabiá R5}í27:17;5,
2. Pechl Uhét (Ford Fiésta
R5) -412, 3. Jakď, Éhtová
(Ford Fie§ta R5) -5!5,
4. vátouŠ.k, Havolková
(Foíd Fiésta R5) -54,3,
5. Tldemand, AndéÍssorr
(svéd./skoda Fábia R5)
1|53,o,

Třetí místo §i po bitvě
zajistil Miroslav Jak€š.
Bronzovou příčku \,Tbojoval
až V poslední dvanácté
rychlostnj zkoušc€, kterou
zvládl o,4,3 vteřiny rychleji
než pavet valoušek. a tak ho
V celkovém pořadi překonal
o pouhých 2,8 sekundy. ,,Jak
se řiká, konec dobrý, Všech-
no dobré, posledni erzeta
by]a bud, anebo, nakonec
jsme byli o kousek rychlejší
my, Ale neš]o to snadno,
protože prše]o a my j€li tvl-
dé grlmy, Měli jsme tři kri-
zovky, ale naště§tj jsm€ to
zvlád]i," ]íči] Váloušek,

Če§ký šampionát v rallye
pokračuje 1. a 2, čelvence,
kdy se uskutečnj Ra]lye Bo
hemia, V Mladé Bo]eslavi
může Kope(ký s]avit zisk
třetího titulu za sebou a
celkově pátého, Do koneč,
ného hodnoceni seriálu se
započítá pět nejiepšich vý-
sledků v sezoně a hlavnj fa,
vorit aktuálně získa] už
čtyři l/ýhrý

oČEK]ÁvÁŇvÍTĚz. Nejrychle]] j€t Jan Kopecký 1na snimk!), kteíý
V o kotíH!stopeč ikra toval Už posedmé V kar éře


