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Najde Kopecký přemožitele?
Do startu letošního
ročniku Rally Hu§to-
peče zbývá už jen tý-
den. Představí se pěti-
násobný vitěz, ryChlý
švéd i Landa.

VÁCLAV PETRŮ
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Hu§top€č€ - Už pouz€ Ýden
zbývá do největši motoris,
tické akc€ řoku na Bř€clav-
sku, v pát€k 16. a sobolu 12
čewna se V Huslopečích
u§kuteční v pořadí lřináctý
ročnlk AcRoTEc PETRoNAS
syniium Ral)y. ořganizátoň
postupně poodkrýlaji jména
jezdcú, kteří se na specifické
trati mezi jihomorávskými
viniCemi představí.

l.etošnj ročnik okořenl
očekávaný souboj o triumí
tŤlezi pětinásobnýrn vltčzem
hustopečské lally 
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Ko-
peckým a vedoucim muželn
klasiíikace wRc2 pontusem
Tidémánd€m zé Švédsk.. te
dy oběma aktuálními továr
ními posádkami znáčky
škoda, "šest,)dvac€tilcty švéd
se v cesku obieví potřetí, pii
předchozm startu na šUma
vě á v a.§lém xřl,mlnvě
vždy obsadil druhou přičku
za lanem (opeckým, Tide-
manda budc tradičně navi
govat Jonas Andersson,"
představil jednoho z ád€ptů
na triumf v l€iošnim ročniku
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Tornáš Plachý l liskového
seďisu akce,

Kopecký přij€de do Hus
toPečl v roli he8emona le-
lošniho seíiálu'lruecam MR
čR, ,,Kopecký v českém
Nnrm]ově prodloužil svou
domácI sérii ncpora2it€]no§ti
na třinóct závodú a budc za-
jímavé sledovdt, jak mu na
hustoppčských tralich doká-
že Právě Tid€mnnd sekun
dovat," zmínil Plachý.

zA VoLANTEM I lrtNDA
Na jihu Morá\y si zazávodj
rovněž dalši přední češti zá-

vodnici rally, Mezi vjnicemi
sc utká o body václav PeCh,
který v letošnim s€riáltl zá-
vodů skončil třikrát na dru-
ham mlstě a který bude háJii
bany Fordu Fiesta, ve star-
tovnlm Poli v HUstopečlch
ne(hybi ani jedno pikentnl
iméno. Mezi přih]ášpnými fi
guruje rovněž zpěvák a §klá
dalel Daniel Landá, který se
letos Po ŤočnI odmlce vráti] k
záVoděni, Landa se představí
Ve Fabii R5. Ve stejném voze
Vystartuii rovněž Vojtěch
stají, clze8orz crzyb, Igoř
Drotár n€bo Zdeněk Pokomý,
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Na iezdce čeká závod
dlouhý přes 350 kilometru.
jahož součástl je dvanáct
rychlostnlch zkoušek, Nejdelši
z nich je naplánována na
trase mezi Hoíníni tsojano-
vicemi, Diváky a Nikolčicemi,
kteíá měřI přes dvaadvacet
kilometru, Hustopečská rally
patřI s\rým charákte.em mezi
netradični Zastávky šampio
náiu, "Ra]]y se za vice než
deset let qTrofilová]á v €x-
trémně sPeciiický záVod, kde
na posádky čekajI asíaltové
úseky s pňměsi šotoliny,"
uzavřel Plachý,
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