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EP 2018 V GORSKO HITROSTNEM AVTOMOBILIZMU

Dirka za gorsko EP 2018 z rekordno udeležbo,
na spektaklu popolna slovenska in tuja elita

LJUBLJANA - Prireditelji naše največje vsakoletne mednarodne avtomobilistične dirke, 24. GHD
Petrol IB 2018, si manejo roke: prijavilo se je že rekordno število 211 voznikov iz 10 držav. Številka
se utegne še povečati, vendar je še bolj pomembno, da so udeležbo zagotovili prav vsi najboljši
dirkači v obeh kategorijah letošnjega evropskega prvenstva v gorskem avtomobilizmu.
Nastopili bodo tudi vsi najboljši slovenski gorski vozniki, tako da vrhunska raven spektakla na znameniti
progi med Il. Bistrico in Šembijami (5010 m) na treningu v soboto in tekmovanju v nedeljo, 1. in 2.
septembra, zagotovljena. Zagotovilo za to so kajpak tudi takšni asi, kakršni so prvi favorit za letošnji
evropski naslov v elitni kategoriji II, Italijan Christian Merli, njegovi rojaki Andrea in Fausti Bormolini
ter osmoljenec letošnjega šampionata Simone Faggioli. Devetkratni evropski šampion in rekorder
proge Il. Bistrica-Šembije se je minulo nedeljo v Švici zmagovito vrnil v elitno jato gorskih dirkačev.
V tej kajpak ne gre prezreti niti zelo zanesljivega, ta čas skupno tretjeuvrščenega Čeha Vladimirja
Vitverja, niti vedno zelo nevarnega Francoza Sebastiena Petita. V "šibkejši" kategoriji I prav tako ne bo
manjkal vodilni Čeh Lukaš Vojaček, ki mu bosta skušala kar najbolj mešati štrene Italijan Tonino Cossu
in Slovak Jan Milon. Zadnji hip se je odločil za štart tudi odlični, skupno drugouvrščeni Francoz Pierre
Courroye.
Slovenski vozniki predvsem zaradi finančnih razlogov, razen na prvi dirki za EP 2018 na Rechberg v
Avstriji, kjer sta nekaj točk osvojila Peter Marc v kategoriji I in Vladimir Stankovič (II), na dirkah za EP
niso nastopali. Zato pa so se tem bolj posvetili nastopom za državno prvenstvo in slovenski pokal, pokal
Alpe Adria in Evropski pokal, za katerega štejeta tudi dirki GHD Gorjanci in GHD Lučine.
Ker tudi bistriška dirka šteje omenjene naslove, bodo v Il. Bistrici nastopili prav vsi naši najboljši. Še
prav posebnega zanimanja bo najbrž deležen nastop bratov Aleksandra in Patrika Zajelšnika (V-Racing,
Velenje), ki z licenco AŠ 2005 dirkata v Nemčiji. Pred nedavnim sta se s 6. oz. 2. mestom v kategoriji II
odlično odrezala na dirki za FIA evropski pokal v organizaciji ADAC Osnabrück, ki je štela tudi za nemško
gorsko državno prvenstvo.
Krivično pa bi bilo prezreti tudi imenitno in številčno konkurenco, ki jo bodo tvorili v Il. Bistrici
"romantiki", vozniki starodobnih vozil, ki med gledalci zmeraj zbujajo radovednost in občudovanje z
nekaj primesi otožnih spominov na nekdanje "klasične čase. Skratka, poleg razburljivih bojev za
vrhunska mesta, se prvi septembrski konec tedna na 24. GHD Petrol IB 2018 obeta tudi prava paša za
oči.
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