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TISKOVÁ INFORMACE č. 41 
Ohlasy jezdců po sobotní 1. etapě barumky 
 
Před večerním závěrečným servisem sobotního dne jsme v Otrokovicích hovořili 
s jezdci z čela startovního pole o poslední rychlostní zkoušce v Březové, ale i o celé 
obtížné sobotní etapě, která se jela v tropickém počasí.   
 
Alexej Lukjaňuk (RUS, Ford Fiesta R5, startovní číslo 4): 
„Jsme pořád druzí, takže u nás panuje spokojenost. Děláme chyby, ale to každý.“ 
 
Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 2): 
„Zlobí nás přední náprava, ale jinak auto i my fungujeme dobře.“ 
 
Václav Pech (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 7): 
„Udělal jsem zase nějakou chybku, ale jel jsem naplno. Auto je v pořádku.“ 
 
Kajetan Kajetanowicz (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 1): 
„Jsme s kopilotem dobrá dvojka, díky tomu máme rychlý čas.“  
 
Tomáš Kostka (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 16): 
„Celý den nás zlobilo auto, až teď jsme to vyřešili. Zlepšili jsme čas a snad i zítra to 
bude pokračovat.“ 
 
José António Suárez (PRT, Peugeot 208 T16, startovní číslo 17): 
„Měli jsme defekt na nečisté zatáčce, museli jsme zastavit a měnit kolo.“ 
 
Jan Černý (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 18): 
„Mohlo by to být lepší, máme výkony dobré a špatné.“ 
 
Martin Koči (SVK, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14): 
„Dnes náročná etapa, měli jsme nějaké nedostatky, ale do zítra to zlepšíme.“ 
 
Bruno Magalhães (PRT, Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): 
„Zlepšili jsme nastavení auta a budeme v tom pokračovat. Druhé průjezdy byly 
dobré.“ 
 
Pavel Valoušek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 11): 
„Jsem rád, že jsme zdárně v cíli dne, nebylo to lehké.“ 
 
Roman Kresta (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 9): 
„Březovou jsme projeli opatrněji, ale za to bez problémů.“ 
 
Roman Odložilík (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 27): 
„Nemáme žádné problémy s autem, jede se nám dobře.“ 
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Nikolaj Gryazin (LVA, Škoda Fabia R5, startovní číslo 19): 
„Za volantem se cítím už lépe, tato erzeta se nám povedla.“ 
 
Marijan Griebel (DEU, Škoda Fabia R5, startovní číslo 6): 
„Jen díky dobré práci mého týmu jsem zvládl tuto RZ.“ 
 
Bryan Bouffier (FRA, Ford Fiesta R5, startovní číslo 5): 
„Už se nám jede lépe, jsme spokojeni.“ 
 
Josh Moffett (IRL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 12): 
„Nevím jak, ale skončili jsme mimo trať. V jeden moment jsme byli na třech kolech.“ 
 
José Maria López (ESP, Peugot 208 T16, startovní číslo 10): 
„Jsem rád, že dnešní etapu už máme za sebou.“ 
 
Dávid Botka (HUN, Škoda Fabia R5, startovní číslo 23): 
„Tato RZ nás hodně zpomalila.“ 
 
Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 20): 
„Mrzí nás, že nemohli být podél celé trati diváci.“ 
 
Martin Vlček (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 24): 
„Barumka si s námi neustále hraje, snad budeme ve druhé desítce. Závodit na 
místních silnicích je velmi náročné.“ 
 
Chris Ingram (GBR, Opel Adam R2, startovní číslo 35): 
„Už se cítím sebevědoměji, zítra se uvidí.“  
 
Aleks Zawada (POL, Opel Adam R2, startovní číslo 37): 
„Jsem rád, že vedeme naši kategorii.“ 
 
Filip Mareš (CZE, Peugeot 208 R2, startovní číslo 38): 
„Ta RZ byla ve tmě náročná, zbytečně jsme neriskovali.“  
 
Dominik Brož (CZE, Peugeot 208 R2, startovní číslo 47): 
„Máme problém s elektronikou, ale už ne s tlumiči.“ 
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