TISKOVÁ INFORMACE č. 31
Konkurence je tvrdá, uvědomuje si pětinásobný šampion Kopecký
Pětinásobný vítěz Jan Kopecký bude o víkendu usilovat o další prvenství na Barum
Czech Rally Zlín. Již jistý letošní vítěz TrueCam Mistrovství České republiky v rally
2017 musí ale počítat s tvrdou konkurencí. Vloni do posledního měřeného úseku
bojoval o rekordní pátý triumf s Rusem Alexejem Lukjaňukem, který je na startu i v
letošním 47. ročníku oblíbené soutěže.
Kopecký s vozem Škoda Fabia R5 získal už s předstihem pátý český titul, přesto mu
před dalším podniku nechybí motivace. Na domácích tratích drží šňůru
neporazitelnosti už v 16 závodech v řadě a rád by ji prodloužil. “Barumka je
vždycky vrcholem soutěžácké sezony na českém území a je tomu tak i letos. Je
tady opravdu tvrdá konkurence. Navíc ředitel soutěže pan Regner tentokrát
připravil úseky, které jsem v životě nejel. Na ně se moc těším a věřím, že to tak
bude pokračovat i v dalších letech,” poznamenal člen továrního týmu Škoda
Motorsport.
Pětatřicetiletý rodák z Opočna bude usilovat o další rekordní zápis s navigátorem
Pavlem Dreslerem. “Čeká nás zajímavý víkend, tak si ho pojďme společně užít.
Atmosféra je vždycky jedinečná. Jsem rád, že tady máme takový sport, který
sleduje tolik fanoušků. Jejich podporu cítí každá startovní posádka,” řekl před
startem Kopecký, který vyhrál Barum Rally v letech 2009, 2011, 2013, 2015 a 2016.
Jedním z největších soupeřů české jedničky má být stejně jako před rokem ruský
rychlík Alexej Lukjaňuk (Ford Fiesta R5). Přestože měl při jarním testu těžkou
nehodu a následoval tříměsíční výpadek, podle výsledku pátečního shakedownu je
opět ve formě. “Pro řízení auta jsem zcela v pořádku, ale na nějaký delší běh by
to ještě nebylo,” usmál se šestatřicetiletý jezdec.
Člen týmu Russian Performance Motorsport vloni sváděl dramatický souboj s
Kopeckým, ale chyba v poslední erzetě ho stála místo v elitní desítce. “Byla to moje
chyba a doufám, že se už nebude opakovat. Bylo by ideální, kdybychom si s
Janem vyměnili po poslední rychlostní zkoušce pozice, které jsme před rokem
měli těsně před koncem. Jsem velmi rád, že jsem opět ve Zlíně. Těším se
hlavně na úseky Semetín a Troják,” uvedl Lukjaňuk.
Jedním z dalších favoritů bude Francouz Bryan Bouffier startující s vozem Citroën
Ford Fieta R5, který opět pojede v barvách zlínské stáje Gemini Clinic Rally Team.
„Je skvělé být zase zpátky. Na shakedownu jsem sice nezajel moc dobrý čas,
ale věřím, že se budeme zlepšovat. Těším se na skvělou atmosféru i organizaci
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závodu. Dokážu si představit, co všechno museli pořadatelé udělat, aby měla
soutěž takovou kvalitu a zázemí,” poznamenal osmatřicetiletý Bouffier, který ve
Zlíně startoval poprvé před deseti lety.
Jedním z mnoha českých zástupců na startu bude Filip Mareš. Soutěžní jezdec
reprezentačního ACCR Czech Teamu je v průběžném pořadí juniorského ME čtvrtý.
Nejvíce se mu dařilo začátkem srpna na polské Rally Rzeszów, kde skončil druhý.
“Je to můj největší výsledek. Jsem rád, že mohu reprezentovat Českou
republiku a za to děkuji Autoklubu i partnerům našeho projektu,” řekl
šestadvacetiletý pilot, jenž chce ve své kategorii U27 držet krok s nejlepšími. “Bude
to těžké. Může být na nás vyvíjen větší tlak, protože jedeme doma a očekávání
jsou velká. Ale po úspěchu v Polsku není důvod nebýt sebevědomý. Cílem je
vyhrát erzetu, a nejen jednu,” prohlásil Mareš.
Sedmačtyřicátý ročník Barum Czech Rally Zlín je šestým podnikem seriálu FIA
Mistrovství Evropy v rally (ERC) a šestým dílem TrueCam Mistrovství České
republiky v rally 2017 (MČR). Na soutěžní posádky čeká náročný závod v celkové
délce 684 kilometrů proložený 15 rychlostními zkouškami na osmi úsecích v délce
215 ostrých kilometrů na asfaltovém povrchu různé kvality.
Soutěž otevře páteční atraktivní divácká Super RZ v nočních ulicích krajského města
a bývalé Baťově továrně, o víkendu budou následovat dvě plnohodnotné etapy.
Třídenní rally končí na cílové rampě na náměstí Míru v neděli 27. srpna v 16 minut
po 16. hodině.

Ve Zlíně 25. srpna 2017

Petr ŘÍHA
tiskové středisko
Barum Czech Rally Zlín
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