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Nicolas Bernardi (Renault Clio) jel na maximum: ve třetí etapě vyhrál čtyři ze 
šesti rychlostních zkoušek a v Katalánské rallye zvítězil, ale na zisk 
juniorského titulu to nestačilo. Novým juniorským mistrem světa se v 
Katalánsku stal švédský jezdec Suzuki Per-Gunnar Andersson, který si po 
asfaltových tratích dojel pro druhé místo ze Španělské rallye.  
 
Katalánská rallye byla posledním podnikem sedmidílného seriálu JWRC. Před 
soutěží stál v čele průběžné klasifikace S1600 britský jezdec Guy Wilks a šanci na 
titul měli také Andersson a Bernardi. V průběhu soutěže se zdálo, že Wilks jede na 
jistotu do vítězného cíle, ovšem na začátku třetí etapy Španělské rallye neudržel svůj 
Ignis na trati a byl nucen odstoupit! Perspektiva získání titulu nabyla pro Anderssona 
a Bernardiho nových dimenzí.  
 
Bernardi byl jednou z hvězd Katalánské rallye – po první etapě byl třetí, sobotní 
etapu uzavíral již na první pozici a vedení udržel až do cíle soutěže. Francouzský 
junior ovšem do rallye odstartoval se ztrátou čtyř bodů na Anderssona.  
 
Prvních pět pozic v Katalánské rallye ovládly dvě značky: Renault má své jezdce na 
první (Bernardi) a čtvrté (Cols) pozici a Suzuki na druhém (Andersson), třetím 
(Baldacci) a pátém (Katajamäki) místě. Právě Kosti Katajamäki před soutěží 
doplňoval čtyřlístek jezdců, kteří se v Katalánsku mohli stát juniorskými šampióny.  
 
 

Konečné pořadí Katalánské rallye:  
1. Bernardi (Renault Clio S1600) 3:58:00,8 hod  
2. Andersson (Suzuki Ignis S1600) + 3:00,8 min  
3. Baldacci (Suzuki Ignis S1600) + 3:57,7 min  
4. Cols (Renault Clio S1600) + 4:26,8 min  
5. Katajamäki (Suzuki Ignis S1600) + 7:13,3 min  
6. Broccoli (Fiat Punto S1600) + 7:22,5 min  
7. Meeke (Citroën C2 S1600) + 8:51,1 min  
8. Scorcioni (Fiat Punto S1600) + 9:58,7 min  
9. Latvala (Suzuki Ignis S1600) + 15:32,0 min  
10. Betti (Fiat Punto S1600) + 17:21,1 min  
 

Pořadí JWRC:  
1. Per-Gunnar Andersson – 39 bodů  
2. Nicolas Bernardi – 37 bodů  
3. Guy Wilks – 34 bodů 
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