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Egon Smékal obhajuje skvělé výsledky z loňska
Egon Smékal je přední český jezdec v kategorii dvoukolek, který bude obhajovat při
letošním ročníku Barum Czech Rally Zlín skvělé výsledky z loňské sezony. Loni získal titul
mistra České republiky v kategorii dvoukolek a v rallysprintech, kde závodil jen okrajově,
obsadil nakonec druhé místo. Při posledním ročníku barumky získal celkově 16. místo, což
zároveň znamenalo stříbrnou pozici v kategorii vozů s pohonem předních kol. „Loňská
sezona nám vyšla velmi dobře, vyhráli jsme první dva závody, ale poté jsme se
potýkali s technickými problémy. Poté jsme museli dohánět ztrátu, ale závěr nám
vcelku vyšel a byl z toho mistrovský titul,“ zhodnotil Egon Smékal minulou sezonu.
Už jsme za polovinou letošní sezony, ale zlínský závodník zatím není úplně spokojen s
jejím průběhem, a to kvůli vleklým technickým problémům na svém voze. „Sezonu jsme
zase začali velmi dobře. Vyhráli jsme Šumavu a rovněž jsme nenašli přemožitele
během první sekce v Českém Krumlově. Poté nás postihla technická závada,
pravděpodobně levého předního tlumiče, což vedlo k nepěkné havárii a zhatilo to
naše šance na úspěch,“ připomněl pětačtyřicetiletý rodák ze Zlína. Tato havárie se
podepsala i na výsledku v Hustopečích, protože nebylo mnoho času na opravu a auto sice
bylo schopné závodit, ale nebylo to ideální. K nedokonalému stavu vozu se ještě přidala
další technická závada v převodovém ústrojí. V dalších závodech se podle výsledků
podařilo technické problémy vyřešit. „Vůz jsme dali dohromady a ještě jsme stihli
testování, takže se nám výborně podařila Rally Bohemia, kterou jsme vyhráli a poté
přišlo vítězství na rallysprintu ve Vyškově,“ hodnotí výsledky Egon Smékal.
Na soutěžních tratích jej ve voze Citroën DS3 R3T naviguje spolujezdkyně Monika
Hýbnerová. Egon popsal spolupráci následovně: „Holky jsou jako navigátorky
opatrnější, více si hlídají časy příjezdu do časových přejímek a jsou poctivější na
přípravu. Podle mě mají větší cit pro čtení rozpisu a mně se v autě lépe poslouchá
ženský hlas. Celkově se objevuje v posádkách více žen a myslím si, že je to jen
dobře,“ pochvaluje si zlínský jezdec.
V rámci testování před Barum Rally jel Egon soutěž v Pačejově, ve které skončil druhý v
kategorii předokolek a poté už bude následovat právě domácí barumka, na kterou vůz
nastaví na testovací rychlostní zkoušce. „Rád bych letos znovu využil testovací
zkoušku, kterou organizátoři pořádají, protože vloni se nám to velmi osvědčilo na
nastavení auta a mělo to velmi dobrou úroveň,“ uzavřel průběžně druhý jezdec
šampionátu České republiky v hodnocení dvoukolek, který se na zlínskou rally velmi těší.
Smíšená posádka Smékal, Hýbnerová poveze na dveřích citroënu startovní číslo 58.
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