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Trate každý pozná, pôjde sa rýchlo a bude to veľký boj, priznáva Koči 

 

Podvečerným slávnostným štartom začala dnes v Prešove jubilejná 25-ta rely v metropole Šariša. 

Na štarte nechýbajú ani Koči, ani Grzyb. 

 

 

Posledná sezóna MSR sa niesla v znamení súboja o titul medzi Poliakom Grzegorzom Grzybom 

z tímu Rufa Sport a Košičanom Martinom Kočim z tímu Škoda Slovakia Motorsport (obaja Škoda 

Fabia). V novej sezóne tento dramatický súboj pokračuje a Grzyb sa snaží znova preklopiť 

majstrovský titul na svoju stranu. Už Prešov, ktorý otvára druhú polovici súťažných dní slovenskej 

rely sezóny môže o týchto ambíciách veľa napovedať. Vlani mal Koči defekt už na druhom úseku 

a vyhral Grzyb, ktorý pridal rekordné piate prešovské víťazstvo. Ako to bude zajtra? Vyspovedali 

sme aktérov. 

 

Martin Koči, Škoda Fabia R5 

„Prišli sme sem podať kvalitný výkon a bojovať. Budeme sa snažiť zlepšiť oproti minulému roku. 

Vlani sa náš súboj skončil príliš rýchlo defektom a preto by sme boli radi, keby sa nám to podarilo 

otočiť. Urobíme všetko preto. Trate sú pekné, každý ich pozná. Pôjde sa preto veľmi rýchlo, no 

myslím si, že máme všetky predpoklady, aby sme uspeli.“ 

 

Grzegorz Grzyb, Škoda Fabia R5 

„Veľmi rád štartujem v Prešove. Myslím, že tu držíme aj rekord v počte víťazstiev. Chceli by sme 

aj tento víkend bojovať o víťazstvo. Sme dobre pripravení, máme super auto a všetko funguje 

úžasné. Priebežne vedieme, ale musíme myslieť na to, že na konci sezóny sa budú škrtať výsledky, 

takže ešte treba bojovať. Rozdiely sú malé a všetko je otvorené. Musíme ísť rýchlo, ak chceme 

bojovať o titul.“ 

 

Ďodi Béreš, Škoda Fabia R5 

„Našim cieľom nie je vyhrať. Vieme, že nemáme najazdené to, čo špička. A ani úvod sezóny nám 

nevyšiel. Preto si ideme urobiť radosť a povoziť sa. Trate mám rád a tak sa podelíme o radosť 

s divákmi.“ 

 

 

 

 



Igor Drotár, Škoda Fabia R5 

„Stále nastupujem do pretekov s ambíciou zvíťaziť, a tu doma ešte viac, ale vždy mi to niekto 

prekazí. Ale vážne, dáme do toho celé srdce a uvidíme ako sa zadarí. Hlavné je, aby z toho mali 

radosť všetci na trati aj okolo trate.“ 

 

Tomáš Konečný, Subaru WRX 

„Domáce rýchlostne skúšky poznám. Nebude sa na čo vyhovárať. Inú ambíciu ako víťazstvo preto 

ani nemôžeme mať. Dúfam, že si zajtra užijeme pekné preteky a pekne sa skončí celý deň.“ 

 

Martin Koiš, Ford Fiesta  

„Eresky sa mi tu vždy páčili. Sú rovnaké ako vlani. Je to konečne slovenská súťaž, tak som rád, že 

sme opäť doma na Slovensku. Ideme tak, aby sme došli do cieľa a doviezli čo najviac bodov. Rely 

je nevyspytateľná disciplína a stať sa môže čokoľvek.“  

 

Jozef Béreš st, Ford Sierra RS Cosworth 

„Sme oveľa lepšie pripravení, ako na Tatry. Vtedy sme v noci dokončili auto a ráno išli na preteky. 

nič na tom aute nefungovalo. Odvtedy mám za sebou už dva mini rely a auto je stále lepšie a lepšie. 

Ja to beriem tak, že je to pre mňa test na Barum Rally.“ 

 

Igor Plichta, Citroen Saxo 

„Je to prvý štart v sezóne. Veľmi sa tešíme, že sme znova na trati. Bude to po pauze ťažké, ale 

pôjdeme svoje tempo a uvidíme, čo to dá.“ 

 

Na trať vyrážajú súťažné posádky v sobotu ráno (6.júla). Celý priebeh súťaže môžete sledovať naživo 

na http://www.srs.sk/vysledky_new/  

 

 

 

Ľuboš Kašický 

Tlačový tajomník 
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