Přípravy pokračují, Kopecký může věřit
MOTORSPORT
Kostelec nad Orlicí - Na
vzdory všem přísným opat
řením a velké nejistotě se
pořadatelé závěrečného
podniku domácího šampio
nátu v rallye nechtějí vzdát.
O druhém listopadovém ví
kendu má totiž vyvrcholit
čtyřdílný seriál podnikem
Rallye Klatovy. Na Šumavě se
má rozhodovat o mistrov
ském titulu, po třech podni
cích vede Václav Pech z pl
zeňského EuroOil teamu o
sedm bodů před továrním
jezdcem škodovky Janem
Kopeckým. Pilot z Kostelce
nad Orlicí má tak stále šanci,
že by mohl titul obhájit. Jas
ná odpověď, jestli se pojede,

však zatím nepadla. Pořada
telé ale hlásí, že jsou připra
veni Rallye Klatovy uspořá
dat za přísných hygienických
podmínek. Vše teď záleží na
vyjádření ministerstva zdra
votnictví á krajské hygienic
ké stanice. „Všechny podkla
dy jsme jim předali a věříme,
že svá stanoviska vydají v
nejbližších dnech,“ uvedl v
tiskové zprávě předseda or
ganizačního výboru Jan Pet
rů. „Vedli jsme mezi sebou
dlouhé diskuse a probrali při
nich snad všechna pro a pro
ti. Nakonec jsme demokra
ticky odhlasovali, že přípravy
na 4. Rally Klatovy 2020 bu
dou pokračovat,“ doplnil.
Šumavský závod už musel
kvůli pandemii koronaviru
oželet tradiční dubnový ter

mín a byl přesunut na 7.-8.
listopadu. A toho už se pořa
datelé nechtějí vzdát, i když
museli udělat další ústupky.
Tak především se po mnoha
letech nepojede populární
Klatovský okruh (Čínov) a
servisní zóna se přesune z
obydlené oblasti v Janovicích
nad Úhlavou do méně frek
ventované lokality v těsné
blízkosti Klatov. Kopecký v
okolí Klatov potřebuje vy
hrát všechny erzety, aby do
kázal svého konkurenta Pe
cha porazit. Kostelecký zá
vodník by chtěl navázat na
poslední odjetý závod v Pačejově, kde se mu podařilo
vyhrát o více než jednu mi
nutu. Teď je pro Kopeckého
však nejdůležitější, aby se
závodilo! (vlk, zs)

NA TRATI. Borec z Kostelce nad Orlicí Jan Kopecký ovládl minulý podnik českého šampionátu v okolí
Pačejova. Teďjezdec továrního týmu Škoda věří, že šampionát vyvrcholiv Klatovech. Foto: škoda Motorsport

