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KL Racing na Sigorde
vyradila absurdná porucha

KL Racing na Dobšinskú zimu
s trojicou mušketierov

Rally Sigord, druhé kolo zimného rally seriálu BPM motorsport Cup 2017
absolvovala aj posádka KL Racing Rally Teamu, Pavol Cireň – Lucia Laurincová.

Zatiaľ čo na januárovej Rally Sigord reprezentovala KL Racing Rally Team
iba jedna súťažná posádka, na Dobšinskej zime 2017 sa slovenský rally tím
predstaví hneď s trojicou súťažiacich.

Poriadne premrznuté a zasnežené trate v okolí Prešova mali v pláne Paľo s
Luciou absolvovať v spolupráci s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX. Nakoniec
absolvovali iba polovicu súťaže, keď vo štvrtom, z celkového počtu šesť testov
museli Mitsubishi odstaviť mimo trať.

Sú iba dve podujatia v roku, keď jeden z najlepších slovenských okruhových jazdcov, Štefan Rosina opúšťa okruhové vozidlo a presadá do čistokrvného rally špeciálu. Tými podujatiami sú novembrová Auto Show a od minulého roka už aj Dobšinská zima. A presne tak isto to asi bude aj v tohtoročnej
sezóne, keďže už počas nadchádzajúcej soboty si Štofiho jazdecké umenie
budú mať možnosť naplno vychutnať diváci v Dobšinej. Kto sa posadí k Štofimu do Mitsubishi Lancer EVO IX na miesto spolujazdca, dnes ešte netušíme,
jedno je však isté, Štefan Rosina si jazdu na pneumatikách s hrotmi bude
určite poriadne užívať.

„Bola to pekne pripravená súťaž. Rýchlostné skúšky boli pod snehom a
ľadom, miestami sa objavil aj asfalt, ale aj na ňom bolo treba dávať poriadny
pozor. Išlo sa nám super a tešili sme sa z toho, že opäť sedíme v ostrom aute.
Pred druhým kolom sme kontrolovali auto vrátane stavu paliva. Ukazovateľ
hovoril, že v aute je približne polovica nádrže paliva, toto žiaľ nebola celkom
pravda a ukázalo sa to na štvrtom teste, kde motor začal vynechávať a nakoniec sa odmlčal celkom. Neviem kde bola zrada, či ukazovateľ zamrzol, alebo
sa stalo niečo s plavákom. Toto zistíme až v dielni, potom budeme múdrejší.
Mrzí ma to, ale s takouto poruchou sme nemohli počítať,“ opísal príhodu Pavol
Cireň.
Práve v momente tejto poruchy na Rally Sigord dorazil aj manažér KL Racing Rally Teamu, Marek Lokaj: „Rovnako ako našu posádku, aj mňa táto
absurdná porucha mrzí, ale aj o tomto sú rally súťaže. Napriek tomu by som
Paľovi s Luciou rád poďakoval za reprezentáciu KL Racing Rally Teamu a partnerom za podporu. Pokračujeme začiatkom mesiaca február na Dobšinskej
zime.“

Aj druhé vozidlo Mitsubishi Lancer EVO IX vo farbách KL Racing Rally Teamu bude určite priťahovať pohľady všetkých divákov v Dbšinej. Bodaj by aj
nie, veď v jeho útrobách sa o čo najlepší výsledok bude snažiť dvojica, ktorá
dojazdila v konečnom poradí minuloročného slovenského rally šampionátu
na piatom mieste absolútneho poradia a navyše boli tretími najrýchlejšími
Slovákmi, čiže Tomáš Kukučka a Peter Vejačka.
Trojicu súťažných posádok KL Racing Rally Teamu doplní rovnako dobre
známa dvojica Pavol Cireň – Lucia Laurincová, ktorí sú už ako jediný v tomto
roku aspoň trochu rozjazdení, keďže sme ich mali možnosť sledovať aj na už
spomínanej januárovej súťaži. Aj v Dobšinej sa rovnako ako na Sigorde predstavia v spolupráci s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX.
Podujatie Dobšinská zima 2017 štartuje už počas nadchádzajúcej soboty,
čiže 4.februára 2017. Ako už samotný názov podujatia naznačuje, centrom
tejto zimnej rally súťaže bude mesto Dobšiná.
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KL Racing s Kukučkom
absolútne tretí na Dobšinskej zime 2017

KL Racing a Kukučka
so striebrom z Cassovie

Slovenský KL Racing Rally Team v rámci zimnej rally súťaže Dobšinská
zima 2017 reprezentovala trojica súťažných posádok. Najlepšie z nich dopadla posádka Kukučka – Vejačka, ktorým v cieli patrilo tretie miesto absolútneho
poradia.

Testovanie Fordu Fiesta R5 vynieslo v rámci R5+ Cassovia Rally KL Racing
Rally Teamu a posádke Kukučka – Vejačka druhé miesto absolútneho poradia.

Tomáš Kukučka s Petrom Vejačkom odštartovali súťaž v Dobšinej vo veľkom štýle, keď sa od začiatku ihneď zaradili za trojicu vozidiel špecifikácie
R5. S ich Mitsubishi Lancer EVO IX to bol výborný výkon. Tempo si udržali až
do cieľa, kde im patrilo tretie miesto absolútneho poradia, ale aj tretie miesto
v triede A4.
„Našim cieľom už pred štartom bola „bedňa“. Bolo jasné, že poraziť trojicu vozidiel špecifikácie R5 bude nesmierne ťažké, no na druhej strane ma
prekvapilo, že po prvom kole sme boli iba 0,6 sekundy za tretím miestom.
To nás vyburcovalo k ešte lepšiemu výsledku. Aj keď sa zdá, že všetko išlo
jednoducho, nebolo to tak. Stratili sme v oboch kolách na Žrebčíne, kde nám
v brode zalialo motor a chvíľu sme museli ísť bez plného výkonu. Som rád, že
nám to nakoniec vyšlo. Z tretieho miesta máme naozaj radosť. Bola to pekná
súťaž, škoda, že prišlo to oteplenie, mohlo to byť ešte krajšie,“ zhodnotil svoj
výkon Tomáš Kukučka.
Štefan Rosina, jeden z najrýchlejších slovenských okruhárov sa po dlhšom
čase opäť v Dobšinej posadil do rally špeciálu, Mitsubishi Lancer EVO IX, pričom spolujazdca mu robil Daniel Šoltis. Navyše bez pred súťažného testu,
ktorý ak by absolvoval, by ho určite posunul medzi najrýchlejších.
„Bola to zase pre mňa akási, po roku druhá premiéra na hrotoch. Dokonale
som si to užil a bola to riadna zábava. Hlavne sme išli s novým autom a tak
začiatok bol trochu aj o zžití sa s ním. Čo ma prekvapilo, bol fakt, že sa tu v
Dobšinej jazdilo neskutočne rýchlo. Na začiatku som síce nebol celkom spokojný, druhé kolo a hlavne dielčie časy boli už fakt podľa mňa dobré. Škoda
počasia, keby boli vydržali mrazy, bolo by to určite ešte lepšie,“ zhrnul svoje
rally dobrodružstvo v Dobšinej Štofi Rosina.
Treťou posádkou KL Racing Rally Teamu na Dobšinskej zime bola dvojica Pavol Cireň – Lucia Laurincová, ktorý sa divákom predstavili s rovnakou
technikou ako predchádzajúce dve posádky, čiže s Mitsubishi Lancer EVO IX.
Paľo však spokojný so svojim výkonom na rozdiel od svojich tímových kolegov
celkom spokojný nebol.
„My sme stratili veľa času už na prvom teste. Pri prejazde brodom, hneď
v úvodnom teste sme totiž chytili lyžu ktorá je pod motorom a tlačili sme ju
pred sebou. Myslel som totiž, že ten brod nie je taký hlboký ako sa nakoniec
ukázal. V druhom a treťom teste to už bolo fajn. Musím však povedať, že nie
som celkom nadšený z nášho výkonu, nebolo to podľa mojich predstáv, ale
taký je šport, raz sa darí viac, inokedy menej,“ uzavrel debatu Paľo Cireň.

„Nemáme za sebou žiadne testovanie. Prvé metre s Fordom Fiesta R5 som
urobil až teraz na štartovú rampu podujatia R5+ Cassovia Rally,“ povedal v
úvode víkendového podujatia Tomáš Kukučka, jazdec KL Racing Rally Teamu.
V úvodnom teste, ktorým boli skrátené Herľany, dojazdili Kuko s Vejom na
treťom mieste absolútneho poradia. Vo zvyšných piatich meraných úsekoch
ich snaženie vyústilo do piatich druhých miest, čo v sumáre celej súťaže znamenalo, že posádke KL Racing Rally Teamu v cieli posledného kola seriálu
BPM motorsport Cup 2017 patrilo druhé miesto absolútneho poradia.
„Bolo to výborné. Na to, že som vlastne do auta prvýkrát sadol až dnes o
11:00 hodine, bez akéhokoľvek testu, dosiahli sme výborný výsledok. Musím
povedať, že počas súťaže sme si vyskúšali aj nejaké rozdielne nastavenia
a aj keď sa mi, ako vždy, zdá, že auto má málo výkonu, je perfektné. Zvlášť
ma oproti Škode Fabia R5, s ktorou som jazdil v minulom roku upútali brzdy, ktoré sú podľa mňa podstatne lepšie. Ford Fiesta R5 je výborne čitateľné
auto a vyskúšali sme si v rámci R5+ Cassovia Rally, aj vďaka dažďu a blatu,
snáď všetko čo sa dalo. Výborne sme si zajazdili a už sa tešíme na prvé kolo
slovenských rally majstrovstiev,“ dodal po úspešnom príjazde do cieľa Tomáš
Kukučka.
KL Racing Rally Team po úspešne zvládnutej R5+ Cassovia Rally odštartuje
už o dva týždne na podujatí 10. L Racing Rally Rožňava, ktoré je zaradené
ako prvé podujatie zo sedemdielneho seriálu Majstrovstiev Slovenska v rally
2017.

klracing.eu

KL Racing s Kukom a Cirom
predstavil v Rožňave novinky
Úvodné podujatie Majstrovstiev Slovenska v rally 2017 odštartovalo v Rožňave. Práve toto úvodné podujatie sa nieslo v KL Racing Rally Teame s predstavením noviniek.
Prvou z nich bolo (aj keď nie pre všetkých), nasadenie Fordu Fiesta R5 v
rukách Tomáša Kukučku. Zámerne píšeme nie pre všetkých, keďže Kuko s Vejom v tomto aute štartovali už na Cassovia Rally. Spomínaný štart bol však iba
namiesto testu. Tá naozajstná rally súťaž ich čakala až v rámci 10. L Racing
Rally Rožňava a treba uznať, že sa svojej úlohy zhostili veľmi dobre. Dôkazom
bolo ôsme miesto absolútneho poradia a šieste v triede 2.
„Veľmi ťažká súťaž, kde treba povedať, že sa navyše veľmi menil charakter
rýchlostných skúšok. Rožňavský okruh je jasný, dokonalá šmýkačka, ako na
ľade. Sobotné rýchlostky, prvé dve by som prirovnal k pretekom automobilov
do vrchu, bolo tu množstvo preťahovákov, kde bolo treba držať a pravdu povediac, ešte som si na to s Fordom netrúfol. V jednom takomto mieste sme
mali aj poriadnu krízu, keď mi od výletu mimo trať pomohlo zvodidlo. Keby
tam nebolo, určite padneme do lesa. Tretia rýchlostná skúška, čiže Uhorná to
je už klasika, nádherný test, kde hlavne dole kopcom treba ať naozaj srdce
a podržať. Napriek tomu musím povedať, že som maximálne spokojný, síce
sa s autom ešte stále zoznamujem, ale sme na dobrej ceste,“ zhodnotil Rally
Rožňava Tomáš Kukučka.
Druhá posádka KL Racing Rally Teamu sa vyznačovala hneď dvoma novinkami. Prvou bol Renault Clio s ktorým Paľo Cireň štartoval úplne prvýkrát,
druhou spolujazdec Paľo Hronec. Výsledok štvrté miesto v triede 5.
„Naša méta bol cieľ. Ten sme splnili, aj keď to nebolo ľahké. Už na mestskom okruhu sme pod autom ťahali pneumatiky, čo nás neskutočne spomalilo, dnes sa nám podarilo vytrhať štifty z kolesa a skoro nám odpadlo.
Našťastie sme to v cieli zistili a utiahli aspoň ostávajúce tri. V servise sme to
opravili a išli ďalej, ale naša strata bola už dosť veľká a bolo zbytočné sa za
niečím naháňať,“ ukončil Pavol Cireň.
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KL Racing so šiestym miestom
absolútne, ale aj bronzom v triede 5
Druhé kolo slovenského rally šampionátu odštartovalo na severe Slovenska, v Prešove. Slovenský KL Racing Rally Team si zo súťaže odviezol šieste
miesto absolútne, ale aj tretie v triede 5.
Neskutočne ťažká súťaž, v rámci ktorej museli súťažiaci zdolať nielen rýchle a zradné úseky, ale popasovať sa aj s množstvom blata, lístia, či poriadne
šmykľavého machu na trati. Toto všetko sa podarilo zdolať obom súťažným
posádkam KL Racing Rally Teamu.
Šieste miesto absolútneho poradia vybojovala vo farbách KL Racing Rally
Teamu na Forde Fiesta R5 jazdiaca posádka Tomáš Kukučka a Peter Vejačka.
„Musím povedať, že to bola asi najťažšia súťaž akú som kedy absolvoval.
V prvom rade bolo veľmi ťažké zvoliť pneumatiky, keďže niektoré trate po
piatkovom daždi boli poriadne rozmočené a všade bolo neskutočné množstvo
blata, napadaného lístia a machu, čo predstavovalo neskutočne šmykľavý povrch a udržať auto na ceste bolo nesmierne náročné. Iné trate boli zase suché,
alebo polosuché a voliť obutie našej Fiesty R5 bolo fakt náročné. Nakoniec sa
nám to podarilo a od začiatku sme sa usadili na šiestom mieste absolútneho
poradia, čo sme nakoniec aj dotiahli do cieľa,“ zhodnotil svoj výkon Tomáš
Kukučka.
Paľo Cireň s Paľom Hroncom bojovali s Renaultom Clio o body v triede 5.
Po ťažkej súťaži si nakoniec na svoje konto pripísali tretie miesto, s čím bol
spokojný aj samotný jazdec.
„Musím povedať, že som vlastne rád, že sme došli až do cieľa. Hlavne
rýchlostná skúška Cemjata nás poriadne vyškolila pri každom prejazde. Na
tom šmykľavom podklade a neskutočnom množstve vyťahaného blata bolo
doslova nemožné udržať auto na ceste a v každom kole sme boli niekde mimo
cestu. Na ostatných rýchlostkách to tiež nebolo jednoduché, ale všetko sme
zvládli a tešíme sa z dobrého umiestnenia,“ doplnil Pavol Cireň.
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KL Racing a Kukučka
s ôsmym miestom na Rallye Tatry
Ako sme vás už pred uplynulým víkendom informovali, KL Racing Rally
Team sa na tohtoročnej Rallye Tatry prezentoval dvoma súťažnými posádkami. Z nich cieľ videla iba jedna, Kukučka – Vejačka.
Tomáš Kukučka s Petrom Vejačkom a Fordom Fiesta R5 chceli v rámci
tretieho kola Majstrovstiev Slovenska v rally 2017 získať ďalšie body do priebežného poradia. Nakoniec sa im to aj podarilo, nebolo ich však toľko, koľko
by si sami priali.
„Už po prvých asi piatich kilometroch nám zvädli brzdy. Mne sa to stalo
prvýkrát v mojej jazdeckej kariére a musím priznať, že mi to v hlave urobilo
dosť veľký zmätok. Najskôr som uvažoval nad odstúpením, potom som si povedal, že opatrne skúsim ísť ďalej. Uvidím, čo sa mechanikom v servise podarí
s autom urobiť,“ hlásil už po dvoch rýchlostných skúškach Tomáš Kukučka.
Na mestskom okruhu, ktorý sa konal v piatok večer pod dohľadom množstva divákov už Ford Fiesta R5 fungoval normálne a Tomáš s Petrom mohli ísť
spokojne spať.
V sobotu ráno sa však Kuko zlého pocitu z nefunkčných bŕzd nevedel vzdať
a samozrejme tomu napovedali aj dosahované časy v prvej sekcii. V druhej už
Kuko opäť našiel istotu a dosahované časy sa priblížili najrýchlejším.
„Po tom piatkovom zážitku s brzdami som mal v sebe nejaký blok. Ale po
troch sobotných rýchlostkách som si povedal, že to musím zlomiť a podarilo
sa. Od toho momentu sa nám spolu s Vejom darilo priblížiť k najrýchlejším
časom, čo ma potešilo a opäť som nabral dôveru. Nakoniec sa nám podarilo
dojazdiť na ôsmom mieste absolútneho poradia, čo nebolo úplne zlé. Verím
tomu, že v Hustopečích to bude podstatne lepšie,“ povedal po súťaži Kuko.
Podstatne horšie sa darilo druhej posádke KL Racing Rally Teamu, Paľovi
Cireňovi a Paľovi Hroncovi. Tým totiž ich Renault Clio odmietol poslušnosť už
pred štartom druhého meraného úseku.
Ako už Tomáš Kukučka naznačil, obe posádky KL Racing Rally Teamu budeme opäť sledovať „v akcii“ na Rally Hustopeče o tri týždne.
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KL Racing s Kukom
dvakrát piaty v Hustopečiach

Tri štvrté miesta
pre KL Racing v Lubeníku

Jediná spoločná slovensko-česká rally súťaž odštartovala počas uplynulého víkendu na Morave, v Hustopečiach. Na jej štarte sme mali možnosť
sledovať aj dve posádky slovenského KL Racing Rally Teamu.

Body za trojicu štvrtých miest si odviezla dvojica posádok KL Racing Rally
Teamu z piateho kola Majstrovstiev Slovenska v rally 2017 z Lubeníku.

O dvojitú porciu bodov, ktoré sa v rámci XII. Agrotec Petronas Syntium Rally
Hustopeče 2017, v rámci slovenského absolútneho hodnotenia, ale aj triedy
2 rozdávali, mala záujem posádka Tomáš Kukučka – Peter Vejačka na Forde
Fiesta R5. Náročná súťaž, v ktorej Kuko s Vejom bojovali odštartovala v piatok
podvečer, najskôr trojicou večerných a neskôr ďalšou trojicou nočných rýchlostných skúšok. V nich sa posádke KL Racing Rally Teamu darilo, pričom im po
prvom bodovanom dni patrilo piate miesto absolútneho slovenského poradia.
„Nebolo to jednoduché, aj keď sme sa spolu s Vejom do Hustopečí veľmi
tešili. Súťaž bola nesmierne náročná a tempo sa išlo doslova šialené. Napriek
tomu sa nám darilo a takmer počas celého prvého dňa súťaže sme okupovali
štvrté miesto absolútneho slovenského poradia. Žiaľ, prišla posledná rýchlostná skúška a v nej sme dostali asi po troch kilometroch defekt. Veľmi ma
to mrzí, mali sme to výborne rozbehnuté. Ale aj body za piate miesto beriem,“
povedal Kuko po dojazde do polnočného cieľa.
Druhá posádka, v ktorej bol stabilný jazdec KL Racing Rally Teamu, Pavol
Cireň, bola premiérovo doplnená o Marcela Hranku. V prvom rade tak nastúpilo spoločné zžívanie sa, čo chalani bez problémov a hlavne veľmi rýchle
zvládli. Potom už odštartovalo naozajstné súťaženie.
„Zžitie s Marcelom trvalo naozaj iba chvíľku. Žiaľ, hneď v prvom meranom
úseku sme chytili defekt a následná strata takmer sedem minút rozhodla. V
druhom sme mali obutú jednu mokrú pneumatiku, ktorá ale vôbec na suchu
nefungovala a tretí test bol nariadený voľný prejazd. Po návšteve servisnej
zóny bolo všetko super, najskôr sme urobili druhý čas v triede a následne sme
meraný úsek vyhrali. V poslednom teste prvého dňa sa mi podarilo zavadiť o
jeden z betónových míľnikov, ktoré tu boli proti rezaniu zákrut a do cieľa sme
došli s poškodenou prednou nápravou. Jediné čo ma potešilo, sú body za
štvrté miesto v triede 5,“ opísal hustopečskú story Ciro.
Po veľmi krátkej noci nasledovala v sobotu dopoludnia druhá etapa Rally
Hustopeče. V nej sa Kukovi s Vejom podarilo opäť dojazdiť na piatej priečke
absolútneho slovenského poradia.
„Sobota bola fajn, až do posledného testu bolo na tratiach absolútne sucho.
Počas celej súťaže som si neustále posúval brzdné body, až sme nakoniec
skončili na lúčke, našťastie tam nič nebolo a tak som to iba otočil a pokračovali sme ďalej. Na poslednom teste, pár minút pred našim štartom však
začalo neskutočne liať. Samozrejme mali sme obuté slicky, čiže bola zábava.
Keby mi niekto pred súťažou povedal, že budeme brať dve piate miesta, bral
by som to všetkými desiatimi. Teraz viem, že sme mali asi aj naviac,“ doplnil
Kuko po dojazde do cieľa v sobotu popoludní.
Sobotnú prehánku, ale ani cieľovú rampu však nezažila druhá posádka KL
Racing Teamu. Paľo s Marcelom totiž odštartovali dobre a v triede 5 zajazdili
v prvom sobotnom teste tretí čas. V druhom im patrila rovnaká priečka, avšak
po prelete medzi cieľovými fotobunkami dostali šmyk, ktorý Ciro nezvládol.
Odnieslo si to koleso na Renaulte Clio, ktoré sa nemilosrdne vylomilo.
„Po prejdení medzi cieľovými fotobunkami na druhom sobotnom teste sme
vleteli do zákruty a v nej bol štrk. Ja som asi neskoro zareagoval a už sme boli
mimo cesty. Našťastie sa mi to podarilo poslať von tak, že sme sa neprevrátili.
Mrzí ma to,“ ukončil rozprávanie Ciro.

Piate miesto absolútneho poradia, ale aj štvrté bodované do slovenského
rally šampionátu a zároveň aj štvrté miesto v triede 2 patrilo na IX. Rally Lubeník 2017 posádke KL Racing Rally Teamu, Tomášovi Kukučkovi a Petrovi
Vejačkovi. Táto dvojica sa divákom v rámci piateho kola slovenského šampionátu predstavila s vozidlom Ford Fiesta R5.
„Bolo to veľmi náročné, som naozaj rád, že sme tu, na cieľovej rampe a
auto sme doviezli celé. V každej sekcii súťaže boli úplne rozdielne podmienky.
Najskôr bolo sucho, potom lialo ako z krhly, no a v tej poslednej sme napríklad
na začiatku rýchlostnej skúšky mali sucho, v jej strede pršalo a na konci bolo
opäť sucho. Takéto podmienky jednoducho nevymyslí nikto. Čo je podstatné,
berieme body do šampionátu, čo nás veľmi teší,“ povedal na cieľovej rampe
Tomáš Kukučka.
Rovnaké podmienky na tratiach Rally Lubeník zažívala aj posádka Pavol
Cireň – Pavol Hronec, ktorí po lubeníckych tratiach preháňali Renault Clio RS.
Ciro, napriek zisku bodov za štvrté miesto v triede 5, však so svojim výkonom
celkom spokojný nebol.
„Jediná jedna vec, čo nám dnes vyšla je fakt, že sme dojazdili až do cieľa.
Inak sa nám nedarilo. V tom daždi, ktorý prišiel po prvej sekcii som chcel
zariskovať a volil som pneumatiky typu slick. To bolo fakt na zabitie. Navyše
sme dostali aj defekt a skoro havarovali. Aby toho nebolo málo, na poslednej
rýchlostnej skúške nám odišlo servo, čiže sme radi, že sme vôbec tu,“ opísal
svoje trápenie Pavol Cireň.
Po piatom kole slovenského rally šampionátu nastáva takmer dvojmesačná
pauza. V rámci nej sa obe posádky KL Racing Rally Teamu s najväčšou pravdepodobnosťou predstavia v rámci podujatia Rally Vranov, ktoré odštartuje v
polovici mesiaca august.

klracing.eu

Kukučka s Vejačkom
ovládli Rally Vranov 2017

Kukovi s Vejom chýbalo v cieli
iba niečo vyše sekundy

Víťazstvom posádky Tomáš Kukučka – Peter Vejačka sa skončila víkendová
Rally Vranov 2017. Okrem víťazov, reprezentujúcich KL Racing Rally Team,
patrilo tomuto tímu aj štvrté a piate miesto absolútneho poradia.

O poriadny rozruch sa postarala v rámci predposledného kola slovenského
rally šampionátu posádka slovenského KL Racing Rally Teamu, Tomáš Kukučka – Peter Vejačka, keď dojazdila do cieľa poslednej rýchlostnej skúšky s
rovnakým dosiahnutým časom ako ich najbližšia konkurencia.

Rally Vranov 2017. Krátka, ale o to náročnejšia rally súťaž, ktorá sa síce
nezapočítavala do seriálu Majstrovstiev Slovenska v rally, napriek tomu sa na
jej štarte objavilo niekoľko veľmi známych posádok. Dôvod bol jednoduchý, do
štartu predposledného kola slovenského rally šampionátu ostávajú už iba tri
týždne a kde sa dá najlepšie rozbehnúť a zároveň otestovať techniku ? Predsa
na súťaži, kde je prítomná okrem súperov aj časomiera.
Už od štartu podujatia vo Vranove sa na čelo priebežného absolútneho poradia zaradila posádka KL Racing Rally Teamu, Tomáš Kukučka – Peter Vejačka. Zo svojho postu neustúpila počas ceej súťaže, navyše pridala víťazstvo vo
všetkých ôsmych rýchlostných skúškach a tak jej samozrejme patrilo v cieli
absolútne víťazstvo.
„Som rád, že sme tu mohli štartovať. Vďaka predovšetkým patrí vedenie KL
Racing Rally teamu, ale aj Srnka motorsport za prípravu Mitsubishi Lancer EVO
IX a samozrejme všetkým partnerom. Nie je žiadne tajomstvo, že ja osobne poriadne ušmýkané a šotolinové trate môžem a práve tu bola jedna z rýchlostných
skúšok vyslovená šotolina, čo nám vyhovovalo. V druhej polovici súťaže sme už
mali dostatočný náskok na to, aby sme svoje vedenie už iba udržiavali a navyše
nám to dovolilo vyskúšať nejaké nastavenia na aute, ale aj dvojicu pneumatík
od rozdielnych výrobcov. Máme zase kopu nových skúseností, teraz nám už len
ostáva tešiť sa na Rally Trebišov,“ povedal po dojazde do cieľa Tomáš Kukučka.
Štvrté miesto absolútneho poradia patrilo posádke, ktorú sme ešte v tomto
zložení v KL Racing Rally Teame nemali možnosť sledovať. Roman Popovič a
Maroš Sucháč mladší sa predstavili v spolupráci s vozidlom Mitsubishi Lancer
EVO IX. Pre Romana Popoviča, ktorého v poslednej dobe stretávame iba v
servisnej zóne pri príprave súťažnej techniky, bol doslova sviatok.
„Som nesmierne šťastný, že od vedenia KL Racing Rally Teamu som dostal
ponuku reprezentovať ich tím na Rally Vranov a vymeniť zase aspoň na chvíľu
montérky za kombinézu. Navyše som sa zviezol s mladým, perspektívnym
spolujazdcom Majom Sucháčom, ktorý fungoval výborne. V štvorkolke som
už dlhšie nesedel, čiže výsledok ma nakoniec aj milo prekvapil, bolo to super,
súťaž sme si obaja perfektne užili. Rýchlostky boli síce náročnejšie, ale bola
to paráda,“ zhodnotil vranovskú súťaž Roman Popovič.
S osemnásť sekundovou stratou za Popovičom a Sucháčom skončila na
piatom mieste tretia posádka KL Racing Rally Teamu, Pavol Cireň – Pavol
Hronec, ktorá sa rovnako ako aj predchádzajúce dve predstavila divákom s
vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX.
„Začiatok nebol úplne perfektný, už v prvom teste som totiž prebrzdil jednu
zákrutu a museli sme cúvať. Rovnaký problém som vyrobil aj v druhom kole,
dokonca v presne rovnakom úseku. Pri týchto dvoch chybách sme stratili dosť
veľa sekúnd. V závere sme si povedali, že skúsime svižnejšie tempo a výsledkom bolo druhé miesto v poslednom meranom úseku, čo pravdu povediac
dosť prekvapilo aj nás dvoch. Neostáva mi nič iné iba tento deň hodnotiť ako
super,“ doplnil Pavol Cireň.
Po výbornom výsledku, keď na cieľovej rampe Rally Vranov 2017 mal KL
Racing Rally Team v TOP 5 absolútneho poradia hneď tri posádky, čaká teraz
na členov tímu oddych a už o tri týždne dve z posádok uvidíme na štarte
podujatia v Trebišove.

Dôvodom rozruchu bol čas, ktorý dosiahli na poslednom teste celej súťaže. Po 17,85 kilometra dlhom úseku totiž časomiera zaznamenala na vlas
rovnaký čas aký dosiahli ich konkurenti v boji o štvrté miesto. Žiaľ, stratu 1,2
sekundy z predchádzajúceho vývoja situácie sa Tomášovi s Petrom nepodarilo
stiahnuť a tak sa museli uspokojiť v cieli s „iba“ piatym miestom absolútneho
poradia a štvrtým v rámci triedy 2.
„Musím povedať, že „iba“ piate miesto. Boli sme totiž od štvrtej priečky doslova „na dostrel“. V cieli nás totiž delilo iba 1,2 sekundy. Ale taký je už život,
niekedy ozaj rozhoduje aj sekunda a všetko je inak akoby človek chcel. Poďme však vážne. Musím povedať, že celá súťaž bola nesmierne náročná. Rýchlostné skúšky boli nádherné, len príjazd a odjazd z nich bol strašne rozbitý,
no podmienky sme mali všetci rovnaké, takže to netreba brať ako sťažovanie.
Predposlednou rýchlostkou sme sa s Vlastom Majerčákom rozprávali o tom,
že ideme obaja zatiahnuť, ale ani jeden sme neočakávali, že sa nám podarí
spraviť na chlp presný čas. Ja som si dokonca sám sebe dal oproti predchádzajúcemu prejazdu štrnásť sekúnd, čo je neskutočné. Škoda tej sekundičky.
Ale nevadí. Síce ma to na jednej strane mrzí, na druhej musím povedať, že
sme sa nádherne povozili a užili sme si to. Škoda, ráno sme trochu zaspali,
ale od Lubeníka sme poriadne nepretekali. Snáď to nabudúce vyjde lepšie,“
povedal Tomáš Kukučka v cieli DeutschMann Rally Trebišov.
V rámci Rally Trebišov sa na tratiach predstavila aj druhá posádka KL Racing Rally Teamu, Pavol Cireň – Pavol Hronec jazdiaca na Renaulte Clio. Tá
však už v cieli prvého testu deklarovala nemožnosť radenia niektorých prevodových stupňov. V druhom teste nakoniec z tohto dôvodu súťaž aj ukončila.
„Hneď po štarte do rally som mal problém radiť jednotku a dvojku, neskôr
sa k tomu pridala aj päťka šestka. Myslel som, že to je v prevodovke a aby
sme autu ešte viac neublížili, rozhodli sme sa aj z dôvodu veľkej časovej straty
zo súťaže odstúpiť. Ako sa však nakoniec ukázalo, problém nebol v prevodovke, ale vo vyskočenom tiahle, pričom túto poruchu mechanici v servise
odstránili. Škoda, keby sme to boli vedeli, mohli sme pokračovať ďalej,“ opísal
poruchu Pavol Cireň.
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Kuka zradil prehriaty motor,
Cira spadnutá turbo hadica

KL Racing so šiestym miestom
absolútne, ale aj tretím v triede

Posledné kolo slovenského rally šampionátu nedopadlo pre posádky KL
Racing Rally Teamu tak, ako by si želali. Posádka Kukučka – Vejačka odstúpila
v úvode druhej etapy a Cireň s Hroncom nabrali veľkú stratu už v úvode celej
súťaže.

Pre KL Racing Rally Team už niekoľko rokov podujatie Auto Show štartuje
mimosezónnu šnúru voľných podujatí. Tento rok pre jeho súťažné posádky
nezačal vôbec zle.

Poďme však pekne po poriadku. Už úvodná rýchlostná skúška 43. Rally
Košice 2017 znamenala pohromu pre posádku Pavol Cireň – Pavol Hronec.
Táto dvojica sa totiž rozhodla v rámci posledného kola šampionátu vymeniť
Renault Clio za podstatne silnejší Mitsubishi Lancer EVO IX. Ten ich však sklamal hneď v úvodnom teste celej súťaže.
„Prešli sme asi jeden a pol kilometra od štartu a zrazu nám spadla hadica z
turba a auto prestalo mať výkon. Pre istotu sme aj zastavili a skontrolovali to.
Žiaľ, hneď v úvode sme nabrali veľmi veľkú stratu, ale ideme ďalej,“ oznámil
Pavol Cireň po prvej rýchlostnej skúške.
Napriek spomínanému hendikepu sa však dvojica Paľov nevzdala a pokračovala v súťaži ďalej až do cieľa druhej etapy, kde jej patrilo štvrté miesto v
triede 3.
„Som rád, že sme to nevzdali hneď v úvode. Takto sme si aspoň odjazdili
celú súťaž a zvykli opäť na Mitsubishi s ktorým chceme odštartovať aj na
Slovakia Ringu,“ dodal Ciro po prejdení cieľom.
Tomáš Kukučka s Petrom Vejačkom do tohtoročnej Rally Košice vyštartovali s osvedčeným Fordom Fiesta R5. Hneď v úvodnom teste im síce v silnej
konkurencii patrilo deviate miesto absolútneho poradia, od druhej rýchlostnej
skúšky však už figurovali na siedmom mieste, čo nebolo zlé. Rovnaké miesto
obsadili aj po prejazde cieľom prvej etapy Rally Košice, žiaľ už v úvode druhej
etapy sa im začal prehrievať motor Fordu Fiesta R5 a z toho dôvodu museli
zo súťaže odstúpiť.
„V prvom rade musím povedať, že Rally Košice bola v tomto roku asi najťažšia slovenská rally súťaž. Na rýchlostných skúškach bolo okrem snehu asi
všetko, dážď, blato, množstvo lístia, ale aj hmla. Nám sa stalo osudným práve
spomínané lístie na rýchlostných skúškach. Tie nám totiž zapchali prieduchy
chladičov a motor sa tým pádom začal prehrievať. V sobotu sme to ešte riskli,
keďže sme už boli pred cieľom, v nedeľu sme mali pred sebou ešte niekoľko
kilometrov do cieľa a nechceli sme riskovať zničenie motora. Je to škoda,
bola to naozaj pekná, ale hlavne nesmierne náročná súťaž,“ opísal problémy
na trati Tomáš Kukučka.
Tretia súťažná posádka KL Racing RallyTeamu, ktorú tvorili bratranci Krišandovci na Seate Ibiza dojazdila v rámci seriálu Slovenský Rally Pohár na
konečnom deviatom mieste.
Rally Košice v KL Racing Rally Teame odštartovalo trojtýždňovú súťažnú
prestávku. Po nej sa opäť predstavia súťažné posádky v rámci poslednej slovenskej súťaže, ktorou už tradične bude Auto Show na Slovakia Ringu.

Trojica súťažných posádok reprezentujúca slovenský KL Racing Rally Team
sa rovnako ako v minulosti, aj teraz na podujatí KESKOMOBILE AUTO SHOW
2017 poriadne zabávala.
Ako vždy najväčšiu pozornosť nielen divákov, ale aj médií pútal Štefan Rosina, ktorý sa presne po roku predstavil s vozidlom Škoda Fabia WRC. Po
jeho boku sa usadil rovnako známy Ivan Jakeš, motocyklový reprezentant
Slovenska, známy hlavne z jeho štartov v rámci Rally Dakar. Žiaľ, tejto dvojici
predstavenie v rámci Auto Show vydržalo iba necelé dve rýchlostné skúšky,
keď ich mimo hry poslal prasknutý brzdový kotúč.
„Musím v prvom rade pochváliť trať, ktorá sa mi z posledných ročníkov
páči asi najviac. Navyše organizátor volil výborný koncept a zaradil premiérovo do súťaže jednu voľnú, exhibičnú rýchlostnú skúšku. Bol to naozaj výborný
nápad, zabavíme sa nielen my jazdci, ale aj diváci. Dnes vozím Ivana Jakeša
a je to fajn,“ začal s rozprávaním Štofi Rosina.
Samozrejme všetkých zaujímalo, ako sa Ivanovi pozdáva jazda na štyroch
kolesách, v úlohe spolujazdca.
„Bolo to výborné. Štofi je excelentný jazdec a počas celej jazdy neurobil
jedinú chybičku. Priznám sa, že som ho nenavigoval, iba sem tam, keď sa
mi zdalo, že už ide veľmi rýchle, trošku som ho brzdil. Fakt sa mi to páčilo,“
povedal Ivan Jakeš.
Druhou posádkou reprezentujúcou KL Racing Rally Team bola dvojica Tomáš Kukučka – Peter Vejačka a vozidlo Ford Fiesta R5. Kuko s Vejom okrem
poriadnej zábavy podali aj výborný výkon z pohľadu dosiahnutých časov, pričom im v cieli patrila šiesta priečka absolútneho poradia.
„Výborná súťaž a naozaj tohto roku najlepšia trať. V rámci testu sme mohli
povoziť neskutočné množstvo ľudí, ktorí si to s nami poriadne užili. V rámci
hlavnej súťaže som už v prvom teste došiel do cieľa s defektom, asi som
sa poriadne nezmestil do tunela. Auto nám fungovalo perfektne, prišlo nás
pozrieť množstvo partnerov a kamarátov, čiže akcia splnila presne to, čo sme
od nej očakávali,“ zhodnotil Tomáš Kukučka.
Treťou dvojicou bola posádka Pavol Cireň – Pavol Hronec a Mitsubishi Lancer EVO IX. Táto dvojica sa rovnako poriadne zabávala a Ciro povozil množstvo
partnerov a kamarátov. Navyše v cieli súťaže mu patrilo aj tretie miesto v
triede 3.
„Som rád, že sme si konečne mali možnosť odskúšať naše Mitsubishi. Na
Rally Košice, kde sme s ním štartovali prvýkrát boli veľmi ťažké podmienky,
tu to bolo super. Najazdil som množstvo kilometrov a súťaž sme si poriadne
užili. Potešila ma aj posledná, exhibičná skúška, v ktorej sme dúfam zabavili
aj divákov,“ uzavrel Pavol Cireň.
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Posádka KL Racing Rally Teamu
si Prahu dokonale užila

KL Racing si v Slušoviciach
vyšmýkal deviate miesto

Výnimočné spojenie v rámci XXIII. TipCars Pražský Rallysprint 2017 predstavil slovenský KL Racing Rally Team, keď do jedného súťažného vozidla
posadil naraz oboch jazdcov tímu.

Posledného rally podujatia, ktoré sa konalo v rámci podujatia Mikuláš Rally
Forever 2017 v Slušoviciach, sa zúčastnil aj slovenský KL Racing Rally Team s
dvojicou posádok. Výsledkom bolo deviate miesto absolútneho poradia.

V pozícii jazdca sa za volant Fordu Fiesta R5 posadil Tomáš Kukučka, na
miesto pre spolujazdca zase Pavol Cireň, ktorý si túto netradičnú úlohu vyskúšal vo svojej kariére prvýkrát.

Celkovo päť rýchlostných skúšok, takmer tridsať ostrých kilometrov, ale aj
poriadna zima, mráz, sneh, ľad a poriadne šmykľavé trate. Také boli podmienky v rámci súťaže, ktorá už tradične uzatvára slovensko-českú rally sezónu.
Cez všetky tieto nehostinné podmienky, až do cieľa sa podarilo „prešmýkať“
Tomášovi Kukučkovi s Petrom Vejačkom na Forde Fiesta R5. To všetko na
deviatom mieste absolútneho poradia.

„Je to fakt moja premiéra, ale nemohol som odmietnuť nahradiť Petra Vejačku. Viem, že to nebude ľahké, ale pri obhliadke tratí mi veľa pomohol Vlado
Bánoci, za čo by som mu rád poďakoval. Už pri písaní rozpisu som si uvedomil
čo všetko musí spolujazdec v priebehu súťaže riešiť. Toto všetko som si ako
jazdec až doposiaľ neuvedomoval. Musím povedať, že je to naozaj zodpovedná a ťažká práca. Dúfam, že som túto novú úlohu zvládol. Musím ešte
povedať, že ma prekvapilo neskutočné množstvo divákov v okolí rýchlostných
skúšok,“ opísal svoje premiéru v úlohe spolujazdca Pavol Cireň.
Spokojnosť s Paľovým výkonom po súťaži vyjadril aj jazdec, Tomáš Kukučka: „Bola to naozaj veľká zábava. Na prvej rýchlostke, keď sa to už veľmi
zrýchlilo, sa Ciro síce stratil a prestal diktovať, na druhej však už čítal, ako
keby túto robotu robil dávno. Počas celej súťaže sme sa perfektne zabávali a
na poslednom teste to bolo najlepšie. Tesne pred ňou začalo pršať a na slickoch to bola fakt super zábava. Perfektné zakončenie predposlednej súťaže
v sezóne.“
Napriek faktu, že na súťaži sa predstavila kompletná česko-slovenská
špička a Kuko s Cirom na výsledný čas absolútne nepozerali a ich hlavným
cieľom bolo baviť divákov, ktorých potešili poriadne širokými prejazdmi, nakoniec im patrila v cieli osemnásta priečka absolútne a jedenásta v triede, čo
pri divácky príťažlivom spôsobe jazdy vôbec nebolo zlé.

„Podmienky boli naozaj kompletne zimné, takmer presne rovnaké ako som
si pred súťažou želal. Mne chýbal na tratiach už iba sneh, ktorý mám veľmi
rád. Všetky tieto zimné nástrahy sa nám spolu s Vejom podarilo zvládnuť, navyše sme sa aj poriadne zabavili a dúfam, že širokými prejazdmi a množstvom
šmykov, aj divákov.Za všetko patrí poďakovanie partnerom KL Racing Rally
Teamu, bez nich by to totiž nešlo. Samozrejme vďačný sme aj mechanikom
za výbornú prípravu Fordu Fiesta R5. V Slušoviciach sa na poslednom podujatí
zišlo množstvo veľmi silných súperov z Čiech a Slovenska a musím povedať,
že s deviatym miestom absolútne sme naozaj spokojný,“ zhodnotil po súťaži
Tomáš Kukučka.
Menej šťastia v rámci Mikuláš Rally Forever 2017 mala druhá posádka KL
Racing Rally Teamu, Pavol Cireň a Marcel Hranka. Po dobrom prejazde úvodnej rýchlostnej skúšky, ich v druhom teste zastavil snehový závej.
„Rýchlostné skúšky boli naozaj veľmi šmykľavé, všade bola kopa zradného
ľadu. A práve jeden z nich sa nám stal osudným. Vďaka nemu sme skončili
mimo trať a nevedeli sme sa vrátiť na cestu. Mrzí nás to, ale aj takéto nástrahy
na rally číhajú. Ďakujem celému KL Racing Rally Teamu a jeho reklamným
partnerom za podporu počas celej sezóny,“ doplnil Pavol Cireň.
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KL Racing Rally Team
ukončil sezónu 2017

Víťazstvo KL Racing Teamu a Srnku
na Rally Show Levoča 2018

Szilveszter Rally 2017. Práve toto podujatie zvolil slovenský KL Racing Rally
Team ako rozlúčku so sezónou 2017. A nevolil zle, keďže obe jeho súťažné
posádky dojazdili až do cieľa.

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

V rámci spomínanej súťaže, konajúcej sa na maďarskom okruhu Hungaroring, predviedla posádka Tomáš „Srnka“ Ondrej – Adam Gömöri na vozidle
Mitsubishi Lancer EVO IX, keď po víťazstve v prvom teste ovládla absolútne
poradie súťaže na ktorom odštartovalo viac ako dvestodvadsať súťažných posádok. V druhom teste rovnako nesklamali, aj keď tu im patrilo „iba“ siedme
miesto absolútne. Vďaka tomuto krásnemu výkonu Tomáš s Adamom prenocovali na krásnom štvrtom mieste.
„S našim výkonom som bol nadmieru spokojný. Dlho sme aj s Adamom
nesedeli v súťažnom aute a zdalo sa, že to vôbec nebránilo dobrému výkonu.
Žiaľ, v treťom teste, čiže prvom v rámci druhého súťažného dňa sa mi podarilo
skončiť mimo trať, kde sme poškodili intercooler, ale aj trochu „pomuchlali“
bok nášho Mitsubishi. Nachytali sme tam stratu takmer jeden a pol minúty a
v rýchlostnej skúške sme boli klasifikovaný až na stodvadsiatom siedmom
mieste. Od tohto momentu sme síce išli ďalej, ale už iba pre divákov a na
dosiahnuté časy sme veľmi nepozerali. V cieli celej súťaže nám síce patrilo
až tridsiate miesto, ale ja som spokojný, veď o body tu nešlo žiadne. Veľká
vďaka patrí KL Racing Rally Teamu, ktorý nám dal možnosť a dúfam že sme
ich veľmi nesklamali,“ opísal Tomáš Ondrej dianie na Szilveszter Rally 2017.
Veľmi dobre si v rámci súťaže počínala aj druhá posádka KL Racing Rally
Teamu, Rasťo Zvalo s Jánom Pavlíkom. Tejto dvojici sa podarilo v rámci skupiny Amateur dojazdiť pri svojom debute s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX
na nádhernom piatom mieste v triede H6, ale aj jedenástom mieste absolútneho poradia v skupine Amateur.
Po tomto peknom závere sezóny bude teraz v KL Racing Rally Teame pokoj
iba mesiac, keďže už začiatkom mesiaca február sa posádky slovenského
tímu predstavia na tradičnej Dobšinskej zime. Kto to bude a s akou technikou
si povieme v nasledujúcej tlačovej správe.

Tomáš „Srnka“ Ondrej sa na podujatí predstavil v spolupráci s vozidlom
Mitsubishi Lancer EVO IX, pričom spolujazdca mu robila Zuzana Turňová. Rally 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 treťom 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. Subaru, ktoré sme skúšali, bolo výborne pripravené, už sa tešíme na Dobšinskú
zimu. Dúfam, že tam nás podobná smola nepostretne,“ zhodnotil sklamaný
Pavol Cireň.
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Víťazstvo, ale aj tretie miesto
pre KL Racing z Dobšinskej zimy 2018

Kalendár pretekov
SEZÓNA 2018

Slovenský KL Racing Rally Team spoločne so svojimi súťažnými posádkami
dokonale ovládol Dobšinskú zimu 2018, keď na podujatí získal nielen víťazstvo, 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 Kukučka 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 rýchlostných 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.

27. 1. 2018
3. 2. 2018
10. 3. 2018

Rally Show Levoča Zima
Dobšinská Zima
Rally CESTICE (Moldava nad Bodvou)

13. - 14. 4. 2018

Rally Prešov

25. - 26. 5. 2018

Rallye Tatry

15. - 16. 6. 2018

Cyprus Rally

16. 6. 2018
13. - 14. 7. 2018
4. 8. 2018

Agrotec Rally Hustopeče
Rally Lubeník
Letná Rally Levoča

31. 8. - 1. 9. 2018

DeutschMann Rallye Trebišov

19. - 21. 10. 2018

Rally Košice

9. - 10. 11. 2018

Autoshow Slovakiaring

1. 12. 2018

Pražský Rallysprint

8. 12. 2018

Mikuláš Rally Slušovice

POZÝVAME VÁS NA UVEDENÉ PODUJATIA
A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI.
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