Absolutní pořadí
107 startujících, z toho pouze 29v cíli. Někteří byli nuceni využít superrallye z důvodu
odstoupení v první velmi krátké etapě. 75,5 km v 11 zrádných úsecích. Proměnlivé počasí na
konci druhé etapy. To vše rozhodovalo a to vše zapříčinilo odstoupení nejednoho jezdce.
Odstoupení se nevyhnulo ani favoritům. Celkové pořadí ovládly vozy kategorie WRC a to
Citroëny C4 WRC 08. První absolutně se o necelých 7 sekund stal Vladimír Kubíni před
druhým Martinem Hudským. Na třetím místě přerušil nadvládu WRC Tomáš Lessus s
N4kovou Imprezou N14, který však na vítěze už ztrácel přes 30 vteřin. Vítězem S1600 se stal
s přehledem Lukáš Večera.

WRC
19 posádek se přihlásilo do Hořovic právě s vozem skupiny WRC, dojelo jich pouze 6.
Nejčastěji se zde objevovaly C4 a Focusy 06. Ale pojďme na výsledky. Vítězem skupiny a
zároveň celé rallye se stal již zmiňovaný Vladimír Kubíni s C4. Druhý byl o necelých 7 sekund

Martin Hudský, taktéž na voze Citroën C4 WRC 08. Třetí byl o 48,5 s Karel Schamberger s čím
jiným než C4 . Dominaci C4 dovršil na čtvrté příčce Libor Tomeček, který ztratil víc jak 2
minuty na vítěze. Na 5. příčce se umístil s velkou ztrátou Honza Mazanec na Škodě Fabii WRC
06.

S2000
Více než 30 posádek na startu a pouze 4 v cíli. I to svědčí o náročnosti tohoto podniku. První
v třídě a celkově 8. dokončil Václav Purmenský na Fiestě S2000 novější generace. Druhý za
ním a 9. celkově dokončil Jirka Zelík taktéž na Fiestě. Třetím ve skupině byl s Fabií S2000
Karel Dvořák se ztrátou více jak 2 minuty a čtvrt a konečně čtvrtý dokončil Ondra Chovanec
se ztrátou více jak 3 minut.

N4
Patnáct startujících a šest posádek v cíli. Jako nejspolehlivější se ukázaly Imprezy N14 a N14
URT. První ve skupině N4 byl celkově třetí Tomáš Lessus před druhým Marošem Sucháčem ze
Slovenska, který na něj ztratil více jak minutu a půl a třetím Michalem Dohnalem, který ztratil
už skoro 3 minuty.

S1600
21 na startu 6 v cíli. Stále stejný obrázek obrovského množství odstoupených. 6 posádek
vidělo cíl. Fanoušky však muselo potěšit to, že těchto 6 posádek jelo se 6. různými vozy. První
byl s Fiestou S1600 Lukáš Večera, který byl celkově na pěkném 6. místě, druhý s Cliem S1600
o minutu a čtvrt Vašek Kocourek a třetí už o 2 minuty a dvacet sekund na Fabii Kit Car Honza
Šmerda.

A
Po sloučení se zde ukazují vozy skupin A8 a A7. Těch se na startu ukázalo 9. Cíl viděli pouze 3
posádky. První a celkově 4. dokončil Tomáš Jarolímek na Celice. Druhý taktéž na Celice
Mattes Ondřej se ztrátou 41 vteřin a třetí opět na Celice se ztrátou skoro 6 minut Branislav
Tatár.

H
Skupiny A6,A5 a H se také sloučily. Startovalo zde také 9 posádek a cíl jich vidělo pouze 4.
Vítězem se stal na voze Peugeot 205 GTi Honza Mařík, druhý za ním o 50 sekund na stejném
voze Honza Zouzal a třetí Josef Tomeček na Renaultu 5 GT Turbo se ztrátou necelých 4
minut.

Děkujeme všem jezdcům za účast v této zrádné soutěži. Doufáme, že brzy vyladíte a opravíte
techniku a opět se setkáme na trati!
Be fast! But be carefull !

Za Ředitelství CRC Pepa Kutěj a Honza Šmerda

