
Po prvej sekcii vedie Grzyb 

Po prvej tretine súťaže, ktorú tvorili tri rýchlostné skúšky z deviatich celkovo v rámci Rally 
Prešov, sa na čele priebežného poradia usadila poľská dvojica Grzegorz Grzyb – Robert 
Hundla jazdiaca vo farbách slovenského Rufa šport teamu s vozidlom Škoda Fabia S2000.  
Na prvej ereske – mestkom okruhu skončili na štvrtom mieste, keď sa z víťazstva  tešil Karel 
Trnený na Škode Fabia Druhý skončil rovnako na wéercečku rovnakej značky Igor Drotár 
a tretí bol Jozef Béreš ml. na MINI John Cooper Works RRC. Triedu 3 vyhral Tomáš Ondrej 
a najrýchlejšou posádkou triedy 6 bola dvojica L Racing teamu Tábori – Kurti na citroene 
C2R2 MAX. V druhej rýchlostnej skúške prvé tri miesta patrili jazdcom triedy 2 v poradí 
Grzyb, Hadik, Béreš ml. Potom nasledovala dvojica Drotár a Trnený. Zmena nastala aj 
v priebežnom poradí, kde sa do čela dostal Grzyb s náskokom 7,1 sek pred Hadikom a tretím 
Bérešom ml. (7,3). Medzi autami s jednou poháňanou nápravou sa do čela dostal Tomáš 
Fusko. Poodbne ako druhá, aj tretia ereska sa stala korisťou Grzyba, druhý skončil Tomáš 
Ondrej a tretí Petho. Hadík mal na trati problém, keď mu Trnený pomáhal hasiť jeho 
mitsubishi. Jeho odstúpenie využil Ondrej a zaujal priebežne druhú priečku za lídrom 
Grzybom a tretí je Drotár. Premenlivé počasie narobilo jazdcom vrásky na čele ohľadom 
vhodných pneumatík, kým prvá ereska v meste sa jazdila na suchu, v druhej posádky zastihol 
dážď a tretia sa už išla na vode.  

Po prvej sekcii sa nám preriedilo štartové pole. Už tradične na prešovský okruh doplatila 
košická dvojica Jozef Molnár – Milan Parihus, ktorá pre poškodenú poloos musela podobne 
ako vlani odstúpiť. Do ďalších bojov o sekundy v druhej ereske nezasiahli Keszi, ktorého 
vyradili problémy s brzdami a spojka vystavila stopku aj dvojici Kukučka – Podobník 
jazdiaca na Škode Octavii WRC. Technické problémy s prevodovkou mal Kriška a rovnako aj 
Špavelko, ktorý síce do servisu došiel ale ďalej už nepokračuje. Technické problémy mal aj 
Béreš ml., ktorý odstúpil pred štartom tretej eresky. Haváriu mala posádka Koiš – Siska,. 
Z bojov o majstrovské body vypadol aj priebežne prvý jazdec majstrovstiev Slovenska – 
Hadik, ktorému po náraze začalo horieť auto.  

Priebežné poradie po troch rýchlostných skúškach 

A1. Grzyb (Poľ./ Škoda Fabia S2000) 15:48,1, 2. Ondrej (SR/Mitsubishi Lancer EVO IX) 
16:21,9, 3. Drotár (SR/Škoda Fabia WRC) 16:22,3, 4. Valoušek (ČR/Mitsubishi Lancer EVO 
IX R4) 16:36,5, 5. Petho (Maď./Mitsubishi Lancer EVO IX R4) 16:38,6, 6. MAjerčák 
(SR/Mitsubishi Lancer EVO IX) 16:51,9, 7. Csente (SR/Subaru Impreza) 17:10,0, 8. Trnený 
(ČR/Škoda Fabia WRC) 17:20,3, 9. Tomašťík (ČR/Subaru Impreza) 17:52,4, 10. Hanuš 
(SR/Mitsubishi Lancer EVO X) 17:52,8 

 


