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TISKOVÁ INFORMACE č. 27 
Kvalifikační erzetu vyhrál o půl vteřiny Lukjaňuk před Kopeckým 
 
Celkem 44 posádek vyrazilo v pátek ráno na trať kvalifikační RZ Žlutava o délce 4,55 km. 
Zde se, že 47. ročník Barum Czech Rally Zlín 2017 se ponese ve stejném duchu jako 
předchozí ročník. Podle výsledků se jeví jako nejsilnější jezdci opět dvojice Alexej 
Lukjaňuk a Jan Kopecký. Třetí místo v kvalifikaci obsadil nestárnoucí Václav Kopecký se 
ztrátou přes 3 vteřiny. Jezdci později shrnuli své pocity po prvním ostřejším testu na 
barumce. 
 
Kajetan Kajetanowicz (POL, Lotos Rally Team, startovní číslo 1) 
„Kvalifikační erzeta byl hodně skákavý, na druhou stranu to jsou také všechny ostatní 
erzety Barumky. Raději už teď změníme nastavení auta. Zdejší sekce jsou úzké a okolo 
hodně stromů, bude to pro všechny náročné.“ 
 
Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 2) 
„Dnes ráno se jelo dobře, ovšem čas mohlo být ještě lepší, kdybychom nepíchli. Alespoň 
se mi to tak zdálo.“ 
 
Bruno Magalhães (PRT, Škoda Fabia R5, startovní číslo 3) 
„Jízda byla v pořádku a auto jede výborně. Udělali jsme několik změn před kvalifikací a 
doufám, že si jedeme na barumce pro dobrý výsledek.“ 
 
Alexej Lukjaňuk (RUS, Ford Fiesta R5, startovní číslo 4) 
„Jsem překvapený z výsledku, protože jsme se ani nesnažili jet naplno, takže zatím 
dobré.“ 
 
Bryan Bouffier (FRA, Ford Fiesta R5, startovní číslo 5) 
„V Polsku jsme předtím měli nějaké problémy, ale pokračujeme dál. Dnešek byl 
komplikovaný, ale zatím je to OK.“ 
 
Griebel Marijan (GER, Škoda Fabia R5, startovní číslo 6) 
„Trefil jsem nějaký kámen a ten způsobil defekt. Ale to vlastně nevadí, nejedná se o 
klíčovou erzetu barumky.“ 
 
Václav Pech (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 7) 
„Jelo se dobře, ale hodně to klouže.“ 
 
Grzyb Grzegorz (POL, Škoda Fabia R5, startovní číslo 8) 
„Myslím si, že barumka bude hodně náročná a navíc je tady mnoho slušných jezdců. Snad 
budeme mít dobré tempo a dojedeme do cíle.“ 
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Roman Kresta (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 9) 
„Nebylo to vůbec špatné. Některé úseky jsou však záludné a kluzké. Barumka je dlouhá, 
takže se ještě uvidí.“ 
 
José Maria López (ESP, Peugeot 208 T16, startovní číslo 10) 
„Zatím se nám nedaří, poškodili jsme tlumič.“ 
 
Pavel Valoušek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 11) 
„Neudělali jsme žádnou chybu a jsme rádi, že můžeme po roce opět závodit ve škodovce.“ 
 
Josh Moffett (IRL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 12) 
„Zdejší rally je plná překvapení a náš čas tomu odpovídal.“ 
 
Martin Koči (SVK, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14) 
„Myslím si, že nám tato erzeta vyšla, i když se pneumatiky rychle odírají. Snažím se si to 
tu maximálně užít.“ 
 
Tomáš Kostka (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 16) 
„Jeli jsme na pohodu, abychom nic zbytečně neponičili, zatím je vše OK.“ 
 
José António Suárez (ESP, Peugeot 208 T16, startovní číslo 17) 
„Zatím to je dobré i náš čas. Jezdci tady opravdu musí bojovat o vítězství.“ 
 
Jan Černý (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 18) 
„Byla to pěkná erzeta, ale je až k neuvěření kolik chyb jsem udělal. Musím na to 
zapracovat.“ 
 
Nikolay Gryazin (LVA, Škoda Fabia R5, startovní číslo 19) 
„Nebylo to špatné, ale přístě musíme zvolit lepší pneumatiky. Měkké se nám na místním 
povrchu neosvědčily.“ 
 
Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 20) 
„Zatím nevím, jaký čas mají ostatní jezdci, ale jsou opravdu rychlí. Není jednoduché s nimi 
držet krok.“ 
 
Łukasz Habaj (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 21) 
„Neřešili jsme žádné problémy a jeli opatrně. Rally je ještě dlouhá a my pojedeme v rámci 
našich možností.“ 
 
Jarosław Szeja (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 22) 
„Je to tady kluzké a museli jsme se potýkat s defektem, už to snad bude lepší.“ 
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Konečné výsledky kvalifikační zkoušky: 
1. Lukyanuk Alexey (RUS, Ford Fiesta R5) 02:43:336 
2. Kopecký Jan (CZE, Škoda Fabia R5) + 00.512 
3. Pech Václav (CZE, Ford Fiesta R5) + 03.097 
4. Kajetanowicz Kajetan (POL, Ford Fiesta R5) + 03.354 
5. Kostka Tomáš (CZE, Škoda Fabia R5) + 03.415 
6. Suárez José António (ESP, Peugeot 208 T16) + 03.927 
7. Černý Jan (CZE, Škoda Fabia R5) + 04.305 
8. Koči Martin (SVK, Škoda Fabia R5) + 04.333 
9. Magalhães Bruno (PRT, Škoda Fabia R5) + 04.581 
10. Valoušek Pavel (CZE, Škoda Fabia R5) + 04.792 
 
Ve Zlíně 27. srpna 2017 Roman ORDELT 
 Press Relations Officer 
 Barum Czech Rally Zlín 


