Máme za sebou 1. etapu Rallye Český Krumlov 2014, pojďme se tedy poohlédnout, jak tato
etapa vypadala. Jezdci museli v této půlce závodu absolvovat 7 těžkých rychlostních zkoušek
a všechny byly za deště na mokrém povrchu. Dokončit tuto etapu byl pro každého nelehký
úkol, a jak to tedy dopadlo, to si teď řekneme :).
Českobudějovické výstaviště bylo první RZtou, tu neskutečně ovládli 2 jezdci. Martin Hudský
a Milan Spurný, tito dva zajeli na setinku stejný čas a stali se tak vítězi první rychlostky. Na
dvojce se dopředu prokousal letošní smolař Tomáš Uher a předjel Martina Hudského i po
součtu obou eRZet. Pořadí se měnilo po celý závod, po 3jce se dopředu vítěze rakouské
Jänner Rallye Ondra Babák. Na dalších RZtách si už ale Martin Hudský se svojí Škodou Fabia
S2000 držel svoji první pozici.

Druhý dojel slovenský
jezdec Filip Putala se
ztrátou 18 vteřin na
Martina. Třetí se umístil
velice talentovaný jezdec
Tomáš Lessus se svojí
Imprezou N14.
Překrásný výkon
předvedl Honza Vondra,
který se svou červenočernou Fábií S2000
dokončil etapu na 4.
místě se ztrátou 32

vteřin. Do TOP 5tky se ještě protlačil Jirka Jaroševský se svojí Fiestou S2000, který ztrácí
necelou vteřinku na Honzu Vondru.
Lídrem skupiny S2000 je již zmiňovaný Martin Hudský, v N4 vládne Tomáš Lessus. Skupinu
S1600 vede slovenský jezdec Tomáš Ádám s Fiestou a celkově je na 8. místě. Ve skupině H
vládne Jirka Ellschláger, který jel v Krumlově neskutečnou palbu a s vozem Renault 5 GT
Turbo zaujímal celkově 20. místo.

Takto rychle bychom tedy mohli shrnout první etapu Krumlovské Rallye. Druhá etapa bude
určitě také velice zajímavá, jezdce čeká dalších 7 RZ na vodě, což určitě zamíchá pořadím :). V
druhé etapě a na cílové rampě ZDAR!

Komentáře jezdců
Jiří Jarošesvký: „UF, tezke! Chtel jsem zautocit na druhe misto, ale 3 velke chyby me srazily az
na pate (zatim)..Skoda... Zdar ve dvojce..“
Jan Vondra: „Zatim maximalni spokojenost, auto je skvele pripravene. Uvidime kam se
posuneme :)“
Vojtěch Šrein: „Ve tme je to zabava, jak nam to neslo v mlze tak ve tme uz jsme si zkusili i
zavodit. velika spokojenost po prvni etape, budem se tesit na druhou! CRF goooo !“

Za CRC Jan Šmerda; 4.5.2014

