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Víťazstvo KL Racing Teamu a Srnku 
na Rally Show Levoča 2018

Jednoznačným víťazstvom skončilo voľné podujatie, ktoré odštartovalo po-
čas poslednej januárovej soboty pod názvom Rally Show Levoča 2018.

Tomáš „Srnka“ Ondrej sa na podujatí predstavil v spolupráci s vozidlom 
Mitsubishi Lancer EVO IX, pričom spolujazdca mu robila Zuzana Turňová. Ral-
ly Show Levoča 2018 bolo pritom druhé vystúpenie „Srnku“ vo farbách KL 
Racing Rally Teamu a treba povedať, že v tomto prípade mu všetko vyšlo viac 
ako lepšie. Tri vyhraté rýchlostné skúšky, spomedzi štyroch absolvovaných, 
ale aj takmer pol minútový náskok pred posádkou, ktorá dojazdila na druhom 
mieste absolútneho poradia.

Rýchlostná skúška, na ktorej sa tu jazdilo bola pekná, plná ľadu a snehu. 
„Musím povedať, že sme si výborne zajazdili a zároveň aj otestovali techniku 
pred budúco-týždňovou Dobšinskou zimou. Škoda len, že na spomínanom 
podujatí nebudeme štartovať, naše auto však áno. Dúfam, že sme potešili aj 
manažérov KL Racing Rally Teamu, ktorým ďakujeme za možnosť štartovať v 
Levoči,“ povedal Tomáš Ondrej v cieli súťaže.

Napriek dobrým časom ktoré dosahovali, si v závere opäť trochu smoly v 
Levočských vrchoch vybrala druhá posádka KL Racing Rally Teamu, Pavol 
Cireň a Pavol Hronec. Táto dvojica si do Levoče išla hlavne vyskúšať Subaru 
Impreza WRX STi, s ktorým budú absolvovať aj spomínanú Dobšinskú zimu 
2018. Cieľ súťaže, žiaľ v Levoči nevideli.

„Bolo to fajn až do poslednej rýchlostnej skúšky. Darilo sa nám robiť dobré 
časy, pričom v prvých dvoch testoch sme dojazdili na štvrtom mieste a v tre-
ťom sme boli tretí. V poslednej, štvrtej rýchlostnej skúške ma v jednej zákrute 
trochu viac vytiahlo von. Bolo by sa mi podarilo aj túto situáciu zvládnuť, žiaľ 
bol tam nejaký kameň, alebo peň a ten nám prerazil chladič. Samozrejme 
hneď z neho vytiekla voda a bez vody sa pokračovať nedalo. Mrzí ma to. Su-
baru, ktoré sme skúšali, bolo výborne pripravené, už sa tešíme na Dobšinskú 
zimu. Dúfam, že tam nás podobná smola nepostretne,“ zhodnotil sklamaný 
Pavol Cireň.



   klracing.eu

Víťazstvo, ale aj tretie miesto 
pre KL Racing z Dobšinskej zimy 2018

Slovenský KL Racing Rally Team spoločne so svojimi súťažnými posádkami 
dokonale ovládol Dobšinskú zimu 2018, keď na podujatí získal nielen víťaz-
stvo, ale aj tretie miesto v absolútnom poradí.

Na Štefana Rosinu, ktorý si v Dobšinej opäť po dlhšom čase odskočil z 
okruhových pretekov do rally súťaže, čakali hneď dve novinky. Prvým z nich 
bol nový spolujazdec, Adam Gömöri, ale aj debut s Fordom Fiesta R5. Zdá sa, 
že obe dve novinky zvládol perfektne, keďže už od prvej rýchlostnej skúšky 
spoločne dokonale ovládli absolútne poradie celej súťaže. V priebehu súťaže 
dokázali vyhrať štvoricu rýchlostných skúšok z celkovo šiestich a v cieli im za 
tento víkend patrilo zaslúžené víťazstvo.

„Auto bolo výborne pripravené a Adam fungoval rovnako výborne. Som rád, 
že sa nám podarilo vyhrať. V Dobšinej som už niekoľkokrát štartoval a chalani 
mi dávali poriadne obklady. Teraz sa mi to podarilo, hneď pri prvom štarte s 
R5-kou. Som spokojný,“ zhodnotil svoj výkon Štofi Rosina.

Víťazstvom posádky Rosina – Gömöri však úspech KL Racing Rally Teamu 
na Dobšinskej zime 2018 však neskončil. Druhá posádka tímu, Tomáš Kukuč-
ka s Petrom Vejačkom totiž obsadili tretie miesto absolútneho poradia, navyše 
spoločne s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX boli najrýchlejšou posádkou na 
produkčnom vozidle v Dobšinej.

„Bolo to výborné. Podmienky boli poriadne náročné a jediné čo ma naozaj 
mrzí je fakt, že sme na druhom teste museli ostať stáť tesne pred cieľom kvôli 
Kočimu, ktorému odišla prevodovka. Mali sme túto rýchlostku, ktorú doslova 
milujem, výborne rozbehnutú a verím že by sme ju aj vyhrali. Vynahradili sme 
si to v druhom prejazde a zaradili sme sa k Štofimu medzi víťazov rýchlost-
ných skúšok. Je to výborný jazdec a veľmi ho uznávam. Som naozaj spokojný, 
byť na „bedni“ v takej konkurencii aká sa tu zišla je výborné,“ doplnil Tomáš 
Kukučka.



Druhé a piate miesto z MAAD Rally Cestice 
pre KL Racing Rally Team

Ako sme vás už informovali, v sobotu 10. 3. 2018, sa zúčastnila trojica po-
sádok slovenského KL Racing Rally Teamu podujatia VIII. MAAD Rally Cestice 
2018.

A nebolo to iba také obyčajné, testovacie zvezenie. V TOP 5 absolútneho 
poradia sa totiž umiestnili hneď dve posádky KL Racing Rally Teamu.

Druhé miesto absolútneho poradia patrilo Ladislavovi Szombathymu, kto-
rého všetci fanúšikovia automobilových súťaží poznajú predovšetkým ako 
mechanika Srnka motorsport Teamu.

Okrem Laciho, výborne zajazdil aj Jozef Deme, ktorý sa divákom predstavil 
s rovnakým vozidlom, čiže Mitsubishi Lancer EVO IX. Jožko dokonca, ak by 
bola súťaž hodnotená v rámci predpisov pre jazdu pravidelnosti, by sa určite 
stal jej víťazom, keďže v oboch súťažných jazdách sa mu podarilo zajazdiť 
navlas rovnaký čas. V Cesticiach mu však za jeho výkon patrilo piate miesto 
absolútneho poradia.

Posledným jazdcom KL Racing Rally Teamu, ktorý sa v Cestiach divákom 
predstavil bol večný smoliar Paľo Cireň. Ten si totiž aj tu, pri skúšaní novej 
techniky, užil smolu vo forme hodín, ktoré sa mu podarilo vyrobiť hneď po 
štarte do rýchlostnej skúšky. Samozrejme, množstvo času, ktorý pri tomto 
úkone stratil, sa už nedal do cieľa dobehnúť.

V rámci VIII. MAAD Rally Cestice absolvovali posádky slovenského KL Ra-
cing Rally Teamu posledné predsezónne testovanie. Teraz ich čaká približne 
mesačná pauza a po nej sa fanúšikom rally športu predstavia v rámci úvodné-
ho podujatia Majstrovstiev Slovenska v rally 2018, na Rally Prešov.
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Rally Prešov z pohľadu KL Racing - 
Ciro a Wróblewski tretí v triede, Kuko odstúpil

Určite najviac pozornosti fanúšikov rally súťaží v Prešove pútala posádka 
Tomáš Kukučka - Peter Vejačka. Dôvod bol jednoduchý. Na štart sa postavili 
s vozidlom špecifikácie WRC, ktoré v minulosti boli doslova magnetom pre 
množstvo divákov, konkrétne so Škodou Octavia WRC. Napriek faktu, že ich 
vozidlo pôsobilo medzi najnovšími R5-kami doslova ako „babička“, ich spo-
ločný výkon nebol zlý. Siedme miesto absolútneho poradia až do RS 6 hovoril 
o všetkom. V RS 7 však prišla porucha servo riadenia a s touto poruchou 
prišiel aj koniec „rozprávky o dobrej babičke“.

„So škodou Octavia WRC som štartoval v sezóne 2014 a stále som sa do 
tohto skvelého auta chcel vrátiť. To sa mi v Prešove aj splnilo, pričom nám 
spolu s Vejom nevadilo ani to, že sme jediní v triede. Išlo nám o to, aby sme si 
urobili radosť a tú sme si aj počas súťaže robili. Musím však povedať, že ma 
neskutočne boleli ruky, predsa len WRC nie je nová R5-ka. WRC je však WRC.

Všade je množstvo gombíkov, neustále sa z auta ozývajú rôzne zvuky a je 
to zábava. Žiaľ, v siedmej rýchlostnej skúške nám praskla hadica na servo 
riadení, po čom som už fakt myslel, že mi ruky odpadnú úplne. Nedalo sa ísť 
ďalej, museli sme náš boj vzdať,“ opísal comeback so Škodou Octavia WRC 
Tomáš Kukučka.

Podstatne lepšie sa darilo ďalším dvom posádkam KL Racing Rally Teamu. 
V triede 5 štartovala dvojica Pavol Cireň - Marcel Hranka na Renaulte Clio R3 
Maxi. Ich výkon sa spoločne s poznávaním nového auta postupne zlepšoval, 
výsledkom čoho bolo tretie miesto v triede 5.

„Musím povedať, že sa nás tu zišla poriadna konkurencia a naša trieda bola 
najobsadenejšia v rámci celej súťaže. Priznám sa, že som vôbec nepočítal s 
nejakým výsledkom, s týmto autom som mal najazdených iba pár kilometrov 
a cieľ bol dobre ho spoznať. Napriek tomu sme sa stále zrýchľovali a tretie 
miesto v triede 5 je pre nás taká čerešnička na torte,“ povedal Pavol Cireň v 
cieli Rally Prešov.

Tibor Szabosi;asf-8703asf.jpg© Tibor Szabosi

Poslednou posádkou, ktorá reprezentovala v Prešove KL Racing Rally team 
bola poľská dvojica Tomasz Wróblewski a Michal Poradzisz. Táto posádka sa 
na prešovských tratiach predstavila s Peugeotom 208 R2 a výsledkom bolo 
tiež tretie miesto, v ich prípade však v triede 6.

„Bol to náš debut v majstrovstvách Slovenska na Rally Prešov. Podarilo sa 
nám dojazdiť až do cieľa, mali sme dobré tempo. Stále sa nám darilo zrých-
ľovať, čiže cítime progres. Veľmi sa tešíme, že sme dojazdili rally a máme aj 
tretie miesto v triede, takže super. Bol to naozaj výborný deň,“ doplnil Tomasz 
Wróblewski.



Posádky KL Racing Rally teamu 
si Rallye Tatry poriadne „užili“

Trojica posádok slovenského KL Racing Rally Teamu zvládli 45. Rallye Tatry 
2018, navyše si odviezli aj pekné ocenenia.

Najstaršie slovenské rally podujatie odštartovalo piatkový dopoludňajším 
shakedownom. V rámci neho si súťažiaci odskúšali, prípadne ešte doladili 
svoje súťažné vozidlá. Aspoň tak to bolo v pláne. Žiaľ, v prípade Tomáša Ku-
kučku a Petra Vejačku skončil shakedown v podstate skôr ako začal. Dôvo-
dom bola porucha prevodovky Škody Fabia WRC.

„Už na príjazde na shakedown sa mi nezdalo fungovanie prevodovky. Táto 
moja predtucha sa hneď aj potvrdila, keď nešiel zaradiť piaty prevodový stu-
peň. Nasledoval návrat do servisnej zóny a koncert mechanikov pri výmene 
prevodovky. Toto našťastie dobre dopadlo a my sme mohli odštartovať do 
prvého testu. Tým bol už tradičný, nočný mestský okruh. Kým sme sa ale 
dostali na štart začalo pršať, čo nás dosť znevýhodnilo, ale aspoň sme si 
konečne „ošahali“ Škodu Fabia WRC. V sobotu všetko fungovalo perfektne, 
len počasie sa s nami poriadne pohralo. Bolo to síce super, ale som rád, že 
som to celé prežil. Musím povedať, že takéto počasie som ešte za mojej pre-
tekárskej kariéry nezažil. Trochu sme zariskovali a obuli sme slicky. Niekde to 
fungovalo, inde to bolo úplne zlé. Navyše sa nm strašne zahmlievalo okno a 
nefungoval dobre intercom. Ale s výsledkom som nadmieru spokojný, siedme 
miesto absolútne v tejto konkurencii nie je zlé,“ povedal po dojazde do cieľa 
Tomáš Kukučka.

Druhá posádka KL Racing Rally Teamu, Paľo Cireň a Marcel Hranka si rov-
nako užili výbornú súťaž. Navyše, po treťom mieste v Prešove, v Poprade do 
zbierky pridali poháre za druhé miesto v triede 8.

„Minulý rok po Košiciach som povedal, že to bola moja najťažšia súťaž 
v živote, ale moje tvrdenie musím teraz poopraviť. Rallye Tatry nás zmena-
mi počasia poriadne vycvičili. K tomu všetkému pribudli aj drobné technické 
problémy, ale všetko sa nám podarilo zvládnuť. Na druhej strane sme riskovali 
pri výbere pneumatík, čo sa nakoniec ukázalo ako dobrá voľba. Keď to všetko 
zhrniem, nejako to všetko dokopy zapasovalo a je z toho pekné druhé miesto 
v triede,“ opísal popradské snaženie Paľo Cireň.

Pre tretiu posádku KL Racing Rally Teamu v podstate súťaž začala skôr ako 
vôbec začala. Dôvodom bola výmena prázdnej pneumatiky v zóne pred štar-
tom do úvodnej rýchlostnej skúšky, čo je podľa platných rally predpisov zaká-
zané. Výsledkom bol trest v podobe desať minútovej penalizácie. Tomaszovi 
Wróblewskemu a Michalovi Poradziszovi a ich Peugeotu 208 R2 tak vďaka 
spomínanému trestu ostal priestor na poriadne testovanie súťažného vozidla.

„Smola nás popravde neopúšťala od včerajška. Menili sme koleso v mieste 
kde je to zakázané a dostali sme 10 minút penalizáciu. Naša chyba, nabudúce 
sa to už určite nestane. Dnes tiež nebol bez problémov. Najskôr mi spadol 
pedál brzdy až na podlahu a museli sme ísť bez bŕzd. Potom sa nám začal 
prehrievať motor a nemohli sme ísť dostatočne rýchlo, ale vôbec netuším čo 
sa stalo, všetko sa to totiž samé opravilo a zrazu fungovalo. Najpodstatnejšie 
pre nás je, že sme v cieli a urobili sme množstvo kilometrov a zvykali si na 
auto,“ doplnil Tomasz Wróblewski.

Po Rallye Tatry 2018 nastáva trojtýždňová pauza, po ktorej sa trojica po-
sádok slovenského KL Racing Rally Teamu predstaví fanúšikom na podujatí 
v Hustopečích.
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KL Racing v Hustopečiach s dvoma odstú- 
peniami, ale aj tretím a piatym miestom

XIV. Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče 2018. Súťaž, ktorá sa z 
pohľadu KL Racing Rally teamu podarila iba na polovicu. Napriek tomu jej 
posádky doviezli domov hneď niekoľko ocenení.

Pavol Cireň s Marcelom Hrankom riešili technický problém už na shake-
downe, čiže testovacej rýchlostnej skúške. Zlomená poloos odstavila Renault 
Clio, ale skúsení mechanici poloos v servisnej zóne za pár minút vymenili a 
Ciro s Marcelom mohli ísť na štartovú rampu. Hneď po jej prejdení nasledo-
vala prvá rýchlostná skúška, kde sa porucha opakovala a posádka musela 
odstúpiť zo súťaže.

Druhá súťažná posádka KL Racing Rally Teamu, ktorú tvorila dvojica Tomáš 
Kukučka – Peter Vejačka a Škoda Fabia WRC na tom bola podstatne lepšie, 
pričom po troch rýchlostných skúškach figurovala na piatom mieste abso-
lútneho slovenského poradia. Prišla však piata rýchlostná skúška a Kukovi 
zrazu odoprela svoje služby prevodovka. Neostalo nič iné, iba odovzdať jazdný 
výkaz a ísť spať.

V priebehu noci mechanici dostali Škodu Fabia WRC opäť do príslušnej 
kondície a Kuko s Vejom mohli odštartovať do druhej, samostatne hodnotenej 
etapy. Rovnako na tom bol aj Ciro s Marcelom.

Kuko s Vejom najskôr viac ako samotnej jazde venovali pozornosť prevodov-
ke, či radí alebo nie. V momente keď videli, že všetko funguje ako má, začali 
hneď robiť aj lepšie časy, vďaka čomu v cieli druhej etapy figurovali na piatom 
mieste absolútneho poradia. Zároveň im patrilo aj prvenstvo v triede 11.

„Dnes sa to rovnako neobišlo bez technických problémov. Prevodovka síce 
fungovala, ale zdochlo nám auto a nešlo naštartovať. Našťastie nám Ďodi 
Béreš a ostatní chalani pomohli roztlačiť a motor naskočil. Následne sa opäť 
ozvala prevodovka začali vypadávať rýchlosti, tak sme spomalili a došli na 
istotu do cieľa. Musím povedať, že to bol mimoriadne náročný víkend, stá-
le nás obchádzali nejaké technické poruchy. Už začínam uvažovať o zmene 
techniky,“ opísal Tomáš Kukučka svoje trápenie.

Pavol Cireň s Marcelom Hrankom, ako sme už spomínali rovnako naskočili 
do bojov v druhej etape. Ich výkon vôbec nebol zlý, pričom až do predposled-
nej rýchlostnej skúšky im patrilo druhé miesto v triede 5. Čo sa dialo následne 
nám opísal Pavol Cireň: „Zo začiatku bolo všetko fajn. V poslednej rýchlostnej 
skúške som urobil dve veľké chyby, boli sme dvakrát mimo trať a stratili sme 
neskutočne veľa času. Túto poslednú rýchlostku som si chcel poriadne užiť a 
celú som ju pokazil. Nakoniec sme prišli o druhé miesto a musia nám stačiť 
body iba za tretie. Mrzí ma to.“



KL Racing s jedným druhým a dvoma 
tretími miestami a Kukovým odstúpením

Jedným druhým, ale aj dvoma tretími miestami v triedach dojazdili posádky 
KL Racing Rally Teamu v rámci 10. Enipro Rally Lubeník 2018. Žiaľ tímu sa 
nevyhlo ani jedno odstúpenie.

Do súťaže, ktorá mala v pláne deväť náročných rýchlostných skúšok nastu-
poval slovenský KL Racing Rally Team s trojicou súťažných posádok. Spome-
dzi nich sa najlepšie v Lubeníku darilo Paľovi Cireňovi s Marcelom Hrankom 
na vozidle Renault Clio R3T Maxi. Spoločne dosiahli po výbornom výkone nie-
len na druhé miesto v triede, ale aj na tretie medzi dvojkolkármi.

„Som spokojný. Každým kilometrom sa zlepšujeme a spolupráca s autom 
je stále lepšia. Samozrejme v aute nie som sám a Marcel má na tom rovnako 
svoj podiel. Samozrejme pre mňa to bola domáca súťaž, keďže pochádzam z 
Revúcej a musím povedať, že som sa toho aj dosť bál. Nebál som sa súťaže, 
ale toho aby som nebol moc premotivovaný. Našťastie sa mi tento pocit po-
darilo potlačiť a naplno sa sústrediť na výkon. Šťastie nám prialo a je z toho 
nádherné druhé miesto v triede 5, ale aj tretie v dvojkolkách. Tento výkon 
sa podaril aj vďaka skvelej práci celého tímu, mechanikov a nastavení auta, 
ktoré urobil Ľubo Minařík za čo mu patrí moja veľká vďaka. Samozrejme po-
ďakovanie patrí aj manažérom KL Racing Rally Teamu vďak ktorým môžeme 
s týmto autom jazdiť,“ povedal Ciro po súťaži.

Tretie miesto, v tomto prípade v triede 6 sa podarilo vyjazdiť aj druhej po-
sádke KL Racing Rally Teamu, Poliakom Tomaszovi Wróblewskemu a Micha-
lovi Poradziszovi na Peugeote 208 R2.

„Super rally. Včera bolo Peklo veľmi ťažké a dosť nebezpečné. Dnešné 
rýchlostky boli podstatne bezpečnejšie, ale taká má byť rally. V našom prí-
pade sa všetko podarilo zvládnuť a dojazdiť na treťom mieste v triede 6. Je 
to pre nás výborný výsledok a bol to super mega deň. Sme naozaj šťastní,“ 
pokračoval v rozprávaní Tomasy Wróblewski.

Jediný, kto z KL Racing Rally Teamu nevidel cieľ súťaže bola posádka  To-
máš Kukučka – Peter Vejačka. Ich Škoda Fabia WRC opäť nefungovala a Kuko 
napriek veľkej snahe dôjsť až do cieľa to po tom čo mohol radiť iba jednotku, 
dvojku a šestku to musel nakoniec vzdať.

„Žiaľ, nevyšlo to ani tejto súťaži a opäť sme museli odstúpiť. Je to už tretia 
súťaž čo sme odstupovali. Opäť nám odišla prevodovka, začalo to už včera, 
dnes to odišlo úplne. Mechanici sa síce snažili túto poruchu odstrániť, ale 
hneď po štarte do rýchlostky to odišlo úplne. Neviem čo ďalej,“ doplnil smutný 
Tomáš Kukučka.
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Výborný výkon Kukučku 
a KL Racing Rally Teamu v Trebišove

Trojica posádok, dve z nich v cieli, jedna mimo trať, ale aj výborné štvrté 
miesto absolútneho poradia. Taká bola 2. DeutschMann Rallye Trebišov pre 
slovenský KL Racing Rally Team.

 Tomáš Kukučka a Peter Vejačka v rámci predposledného kola Majstrov-
stiev Slovenska v rally 2018 vymenili techniku. Síce sa divákom predstavili 
rovnako ako na predošlých podujatiach, so Škodou Fabia WRC, v tomto prípa-
de sa však jednalo o vozidlo z dielní Srnka Motoršport.

„Auto je naozaj špičkovo pripravené a ja sa v ňom naozaj cítim výborne. 
Oproti Škode Fabia WRC, s ktorou sme doposiaľ štartovali, ale aj niekoľkokrát 
odstúpili, je v tejto Srnkovej cítiť, že toto auto je úplne niekde inde,“ začal s 
rozprávaním Tomáš Kukučka.

Spoločné sily mala v Trebišove preveriť už úvodná, piatková rýchlostná 
skúška, ktorej trať sa tiahla ulicami Trebišova. Tu všetko fungovalo, jediný kto 
chyboval, bol Kuko.

„Veľmi ma to mrzí, ale prvýkrát v rally kariére sa mi stalo, že som na rých-
lostnej skúške zablúdil. Spolujazdec, Peter Vejačka mi všetko nadiktoval dob-
re, ja som však zle odbočil. Našťastie na mňa stihol zakričať, napriek tomu 
sme tam brzdením a následným cúvaním nechali nejaké sekundy,“ opísal 
tento drobný incident Kuko.

V sobotu na deviatich rýchlostných skúškach išlo všetko ako malo a Kuko s 
Vejom od začiatku obsadili štvrté miesto priebežného absolútneho poradia. V 
závere sa dokonca naťahovali o tretie, pričom čas v cieli celej súťaže hovoril 
o tom, že im bude patriť v rámci 2. DeutschMann Rallye Trebišov 2018 tretie 
miesto absolútne.

„Žiaľ, na poslednej rýchlostnej skúške sme chceli poriadne zatiahnuť, čo 
sa nám aj podarilo. Pred predposledným retardérom nám však odišli brzdy a 
ja som ho prešiel tak ako sa to nesmie. Určite toto ešte budú športový komi-
sári prešetrovať, takže uvidíme ako to dopadne,“ doplnil Kuko po poslednej 
rýchlostnej skúške.

Ako Kuko predpokladal, tak sa aj stalo a posádku KL Racing Rally Teamu 
nakoniec potrestala Rada športových komisárov 30 sekundovou penalizáciou. 
Táto penalizácia ich nakoniec posunula na konečné štvrté miesto absolútneho 
poradia v rámci 2. DeutschMann Rallye Trebišov 2018.

Až doposiaľ sme hovorili o jednej posádke KL Racing Rally Teamu. Na sú-
ťaži v Trebišove však farby tímu reprezentovali aj ďalšie dve. Tou šťastnejšou, 
ktorá dorazila až do cieľa súťaže boli Poliaci, Tomasz Wróblewski a Michal Po-
radzisz jazdiaci na Peugeote 208 R2. Výsledkom bolo piate miesto v triede 6.

„Táto rally bola poriadne ťažká. Dve rýchlostné skúšky mi vôbec nepaso-
vali. Navyše na poslednom teste sme boli trochu mimo trať, ale nevadí. Sme 
v cieli a to je pre nás najpodstatnejšie. Urobili sme zase množstvo kilometrov, 
myslím že to bol výborný deň,“ opísal trebišovský zážitok Tomasz Wróblewski.

Jedinou posádkou KL Racing Rally Teamu, ktorá nevidela cieľ, bola posád-
ka Pavol Cireň - Marcel Hranka jazdiaca na Renaulte Clio. Tejto dvojici sa po 
zdarenom mestskom okruhu, ale aj prvom a druhom teste v sobotu, podarilo 
v rýchlostnej skúške číslo štyri skončiť mimo trať.

„Rýchlostné skúšky boli naozaj veľmi náročné a zradné. Nám sa po dobrom 
začiatku podarilo v jednej pravotočivej zákrute poslať auto mimo trať. Autu 
sa na prvý pohľad nič nestalo, žiaľ neboli v tomto úseku žiadny diváci, ktorí 
by nám ho pomohli dostať ho späť na cestu. Až neskôr sme zistili, že bol 
prasknutý chladič, čiže tak, či tak by sme boli nútení odstúpiť,“ opísal Pavol 
Cireň dianie na rýchlostnej skúške.



KL Racing Team v Košiciach s tromi 
odstúpeniami a jedným štvrtým miestom

Nie veľmi vydareným podujatím sa ukázala posledná tohtoročná súťaž 
Majstrovstiev Slovenska v rally pre KL Racing Rally Team. Jeho dve posádky 
postihli v rámci súťaže tri odstúpenia, ale Kukovi s Vejom sa podarilo nakoniec 
vybojovať v nedeľu štvrté miesto absolútneho poradia.

Možno si po prečítaní perexu hovoríte ako je možné na jednej rally súťaži 
odstúpiť viackrát. Jednoducho. 44. Rally Košice totiž bola súťaž dvojetapová, 
čo podľa platných predpisov znamenalo, že každá etapa bola do slovenského 
šampionátu bodovaná zvlášť. Poďme však pekne po poriadku a povedzme si 
čo sa vlastne na 44. Rally Košice 2018 v KL Racing Rally Teame dialo.

Už v úvodnej rýchlostnej skúške, postihla pohroma v podobe odstúpenia 
posádku Pavol Cireň – Jakub Slovák, ktorým sa podarilo s Renaultom Clio R3 
Maxi „trafiť“ jeden z retardérov tak nešťastne, že poškodili chladič. Po úniku 
vody nemali inú možnosť, iba odstúpiť.

„V jednom z retardérov som bol rýchlejší ako som mal byť a trafili sme ho. 
Žiaľ, odniesol si to chladič. Mrzí ma to,“ povedal smutný Pavol Cireň.

Tomáš Kukučka a Peter Vejačka spoločne s Fordom Fiesta R5, ktorý v Koši-
ciach nahradil Škodu Fabia WRC, prvú rýchlostnú skúšku síce dojazdili, pri jej 
zdolávaní však museli ostať stáť a strata v cieli dosiahla takmer sedem minút. 
Dôvodom bolo lístie nalepené na prieduchu pred chladičom.

„Postihla nás presne taká istá porucha ako v minulom roku. Na mriež-
ku pred chladičom sa nalepila hrubá vrstva lístia, ktorého je na rýchlostnej 
skúške neskutočne veľa a motor sa samozrejme začal prehrievať. Najskôr 
mi zasvietila oranžová kontrolka, o chvíľu pekne sčervenela, čo znamenalo 
zastaviť, oškriabať lístie, doliať vodu a toto všetko nás stálo neskutočne veľa 
času. Po absolvovaní spomínaného úseku prišlo k dohode s tímom, že radšej 
odstúpime, aby sme nezrušili motor Fiesty,“ vysvetlil Tomáš Kukučka dôvod 
odstúpenia.

Druhá etapa, ktorá odštartovala v nedeľu samozrejme znamenala, že obe 
posádky sa mohli zapojiť späť do hry. Síce už nie v rámci hodnotenia 44. 
Rally Košice 2018 ako celku, ale mohli aspoň bodovať do slovenského rally 
šampionátu.

V prípade Paľa Cireňa a Kuba Slováka to znamenalo v prvej sekcii druhej 
etapy jedno štvrté a dve tretie miesta v triede 5, pričom po jej absolvovaní im 
patrilo tretie miesto v triede. V úvodnom teste druhej nedeľnej sekcie rovnako 
dojazdili na tretej priečke, následne však v predposlednom teste prišlo ďalšie 
odstúpenie.

„V tomto prípade nás vyradil vytrhnutý tlmič. V jednej zákrute, ktorú sme 
aj v predchádzajúcom prejazde rezali, tam bola zrazu nejaká skala. Prišla 
neskutočná rana a bol koniec. Ostalo už iba odstaviť auto a odovzdať jazdný 
výkaz. Mrzí ma to,“ vysvetlil Ciro dôvod druhého odstúpenia.

Podstatne lepšie sa darilo druhej posádke KL Racing Rally Teamu, Kukovi 
s Vejom. Táto dvojica po prvej sekcii druhej etapy okupovala štvrté miesto 
celkového slovenského poradia, pričom od tretieho miesta ich delilo 3,7 se-
kundy.

„Všetko funguje, doslova si to užívame. Už nemáme problém s lepiacim sa 
lístím. Musím však povedať, že aj keď rýchlostné skúšky poznáme z minulosti, 
súťaž je poriadne ťažká, neskutočne všetko šmýka a na dojazd až do cieľa tre-
ba mať asi aj trochu toho povestného športového šťastia,“ oznamoval Tomáš 
Kukučka po dojazde do servisnej zóny.

V poslednej sekcii súťaže sa zdalo, že Kuko s Vejom idú tvrdo bojovať o 
tretie miesto. V prvom teste poslednej sekcie sa im síce podarilo stiahnuť 
na súperov iba dve desatiny sekundy, v nasledujúcom sa im však priblížili 
doslova „na dostrel“, pričom od vytúženej tretej priečky ich delilo oba 1,4 
sekundy. Po dojazde do cieľa posledného meraného úseku však svietil rozdiel 
od tretieho miesta 23,6 sekundy. Čo sa presne udialo nám opäť opísal Tomáš 
Kukučka: „Mohlo to byť určite lepšie, ale v poslednej rýchlostnej skúške nám 
odišlo servo. Museli sme ostať stáť, vypnúť auto, reštartovať systém a až po-
tom pokračovať ďalej. Vďaka Bohu to potom fungovalo, ale stratili sme touto 
činnosťou strašne veľa času a to ma dosť rozhodilo. Už som sa nevedel dostať 
naspäť do rytmu. Som rád, že sme v cieli a auto je celé. Samozrejme moja 
vďaka patrí tímu, jeho partnerom, mechanikom a fanúšikom.“

KL Racing Rally Team čaká teraz voľný víkend, po ktorom sa v dňoch  
2. - 3. 11. 2018 predstaví štvorici jeho súťažných posádok v rámci podujatia 
KESKOMOBILE AUTO SHOW 2018 na Slovakia Ringu.
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KL Racing na KESKOMOBILE AUTO SHOW 2018 zaujal divákov

Deviaty ročník populárnej Auto Show na Slovakia Ringu sa neobišiel bez 
slovenského KL Racing Rally Teamu a jeho súťažných posádok. Tie sa jed-
noznačne snažili zabaviť prítomných divákov.

Štyria jazdci, štyri rozdielne rally špeciály, ale aj štvorica rozdielnych zá-
žitkov, či postrehov. To bol KL Racing Rally Team na podujatí KESKOMOBILE 
AUTO SHOW 2018.

Najvňčšiu pozornosť spomedzi jazdcov KL Racing Rally Teamu samozrejme 
aj v tomto roku na Slovakia Ringu pútal jeden z najlepších slovenských okru-
hových jazdcov, dnes už viac menej vyslúžilec, Štefan Rosina. Ten sa premié-
rovo predstavil divákom s vozidlom Škoda Fabia R5.

„Musím povedať, že je to niečo úplne iné ako Škoda Fabia v špecifikácii 
WRC s ktorou som tu v minulých rokoch štartoval. Priznám sa, že ma veľmi 
príjemne prekvapil motor, ktorý nie je od WRC ďaleko vzdialený, ale aj pod-
vozok, ktorý je naozaj perfektný, proste je to „úplne iná liga“. S autom sa 
samozrejme treba naučiť jazdiť, keďže funguje vďaka faktu , že nemá aktívne 
diferenciály úplne inak,“ opísal Štefan Rosina novú techniku.

Samozrejme veľkú divácku podporu na Auto Show mal aj Tomáš Kukučka. 
Ten sa predstavil s rovnakým vozidlom ako v Košiciach, čiže s Fordom Fiesta 
R5 a po jeho pravom boku sedel už klasicky spolujazdec Peter Vejačka.

„My sme toto podujatie poňali vyslovene ako show a tak sme k nemu aj 
pristupovali. Na dosahované časy sme absolútne nepozerali a priznám sa, že 
vlastne ani neviem ako sme dojazdili. Podstatné bolo, že sme povozili množ-
stvo partnerov a známych a zabavili divákov. Som spokojný,“ dodal Tomáš 
Kukučka.

Pavol Cireň sa na Auto Show predstavil v spolupráci s vozidlom Renault 
Clio R3. Spolujazdcovské povinnosti si v tomto prípade plnil Jakub Slovák, 
ktorý Cirovi diktoval premiérovo už v Košiciach a zdá sa, že táto dvojica si v 
súťažnom aute sadla, keďže im v cieli súťaže patrila druhá priečka v triede 5.

„V piatok sme sa starali o partnerov, kamarátov a rodinných príslušníkov, 
ktorých sme dosýta vyvozili na testovacej rýchlostnej skúške, v sobotu už o 
samotnú súťaž a dopadlo to dobre. Odniesli sme si domov poháre za druhé 
miesto v triede, čo nás potešilo,“ povedal v cieli Auto Show Ciro.

Poslednou dvojicou zastupujúcou KL Racing Rally Team na KESKOMOBILE 
AUTO SHOW 2018 boli Poliaci Tomasz Wróbelwski a Krzystof Grzesik, ktorí 
sa predstavili v spolupráci s vozidlom Peugeot 208 R2. Rovnako nesklamali, 
keďže domov odchádzali s pohármi za tretie miesto v triede 6.
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