Пресрелийз 4: Мирослав Ангелов и Георги Гаджев
зададоха темпото в първите три отсечки
Мирослав Ангелов и Еди Сивов водят в 39. Монбат Рали Сливен след
първите три етапа за днешния ден. Втори на близо половин минута са
Дан Гъртофан и Тудор Марза, а трети вървят Тихомир Стратиев и Еди
Сивов.
В първите две скоростни отсечки разликите между първите трима бяха
нищожни. Ангелов и Гаджев записаха най-добро време в откриващия
етап "Абланово", а основните им конкуренти Гъртофан и Марза
финишираха с 4,2 секунди след тях. Силно каране направиха Стратиев
и Сивов, които се наредиха трети с изоставане от 7,2 секунди. Йордан
Атанасов и Янаки Янакиев поведоха убедително при автомобилите
регистрирани в клас ERT 2.
В тази отсечка отпаднаха Харалампи Леков / Йордан Батаклиев
(Mitsubishi Lancer Evo IX), които получиха повреда в предния
диференциал. Тодор Атанасов и Владимир Владимиров се преобърнаха
край пътя, но екипажа е добре.
Във втората отсечка "Чуката" Ангелов и Гаджев отново бяха първи, но
този път разликата с румънския екипаж бе минимална - 1,9 секунди.
Стратиев и Сивов отново се наредиха трети, но се удариха в
мантинела. За щастие на екипажа на Марина Моторспорт пораженията
по тяхната Ford Fiesta Proto бяха само козметични.
В третия етап Ангелов записа трета поредна победа, но със
значителна разлика спрямо Гъртофан и Марза. Румънците застигнаха
автомобила с плака 0 и се очаква преглеждане на техния онборд, за
да се потвърди техния резултат. Трети отново бяха Стратиев и Сивов.
Йордан Атанасов имаше сериозни проблеми със спирачките на своето
Mitsubishi Lancer Evo IX, които очаква да разреши в сервизната зона.
При автомобилите с един двигателен мост борбата е изключително
интересна. След първите три етапа лидер е Григор Григоров (Peugeot
208 R2). На 17,4 секунди след него се нареждат Антон Титов и Динко
Георгиев (Citroen DS3 R3T), а дебютиращите с Peugeot 208 R2 Дилян
Станков и Йордан Йорданов са трети на 24,4 секунди от лидерите.

В група Е лидер е Калин Бенчев, който обаче спука гума още в
началото на първия специален етап и кара така до финала на
отсечката, губейки значително време. Втори в групата са Марио Попов
/ Даниел Метчикян (Ford Fiesta EcoBoost), а трети Петър Бочков и
Даниел Вълчев със Citroen Saxo.

