Visszakaptuk az önbizalmunkat
Ifj. Kanyik Antal és Nyirfás Juli, újra dobogóra állhatott a Rallye2 Bajnokság
abszolút értékelésében Székesfehérváron, ahol Anti egyik régi vágya is teljesült,
amikor eldurrantak a pezsgők a kupák átvétele után, a céldobogónál.
A Székesfehérvár Rallye előtt, futó percre érkeztek meg a Peugeot-hoz az
alkatrészek, sokáig kétséges volt, hogy rajthoz tudunk e állni egyáltalán a fehérvári
versenyen, kezdte a beszámolót Ifj. Kanyik Anti. A felkészülést természetesen
nem hagytuk teljes egészében a végére, a Szombathely Rallye kudarca után, itthon
rögtön szétszedtük az autót és folyamatosan dolgoztunk rajta. Eközben persze
nagyon vártuk a futárt, aki az utolsó pillanatban toppant be a hiányzó
alkatrészekkel. A családtól, a szponzoroktól, és a barátaimtól egy új hűtőt kaptam
a születésnapomra, amiért örök hálám nekik, mert csak így sikerült elindulnunk a
székesfehérvári versenyen. A pályák nagyon tetszettek, bár ebben a formában még
nem autóztam rajtuk. A szakaszok felírása közben alaposan elfáradtunk, és ezt
vasárnap reggel, a rajt előtt éreztük leginkább. Nyomás nem volt rajtunk, csakis
arra törekedtünk, hogy a saját ritmusunkban, jó tempóban, és élvezetesen tudjunk
menni. Ez sikerült és tudtuk tartani a korábbi tendenciát, folyamatosan gyorsultunk
Fehérváron is. Az első gyorsaságin Mixiék balesete nem tett jót fejben, talán ezért
éreztem darabosnak a vezetésemet, ám ezt az óra szerencsére megcáfolta.
Folyamatosan a mezőny elején jegyeztek minket. A 2-5-ik helyezésekért
csatáztunk többen is, de a későbbi győztest sajnos nem tudtuk utol érni. Kalandunk,
technikai gondunk nem volt. Az első körben használt, a másodikban viszont már
új gumikkal versenyeztünk. A hosszú, Pusztavám végére hajlamos volt a fékünk
az elmelegedésre, ez külön figyelmet igényelt a féktávok megválasztásánál. De
sikeresen célba értünk, szép eredményt tudtunk elcsípni: abszolútban és a
kategóriában is bronzérmet szereztünk. Annak különösen örültem, hogy a végén,
a céldobogónál részt vehettünk egy óriási pezsgőzésben, mert eddig, amikor
dobogós helyen értünk célba, akkor soha nem volt pezsgőzés. Most nagyon
élveztem a „locsolkodást”, ragadtunk rendesen a pezsgőtől. Jó tett ez az eredmény,
az önbizalmunkat is visszaadta - zárta a székesfehérvári összegzést Anti.
Veszprémben még bátrabban szeretnénk autózni, nagyon készülünk a következő
futamra, mert a legutóbbi murvás hibánkat itt szeretnénk kiköszörülni. Szeretjük a
Veszprém Rallye-t, ami ezúttal is garantáltan komoly kihívás lesz nekünk,
valamint az autónak is. Ésszel, ám mégis gyorsan kell menni ezeken a
gyorsaságikon. A tavalyi Veszprém Rallye pályái nagyon tetszettek, reméljük
most is hasonlóan jókkal várnak majd júliusban a rendezők. Jó lenne, ha a verseny
előtt, a Balatonnál tudnánk pihenni pár napot. Nagyon fontos a mentális
felkészülés is, ugye ezt nem kell senkinek sem elmondanom?
Köszönjük Partnereinknek: Frigo-Experience Kft., Kenguru konténer, Tej
Express, Csonka F-Trans, Valida Kft., Kroon Oil, Elaforg 2000 Kft., Exclusive
Tours, Exclusive Change, Pentolt Kft., Hidra Kft., 3DiClone, Kanyik
Autószerviz, Schon-gumi.hu, Hidra Kecskemét

