Főtámogató:
EUROSOL RACING TEAM – Salgó-Rally összefoglaló

Puskádi János:

- Nagyszerűen kezdődött számunkra a verseny az új autóval, hiszen a

prológot megnyertük az A7-es kategóriában. Kicsit túlbuzgóan folytattuk másnap, ahol egyből
az első gyorsaságin egy nagyon balszerencsés visszafordítóban orral csúsztunk be a patakba.
Innen 10 perc elteltével tudtak a nézők kisegíteni, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk
nekik. A becsúszás eredményeként eltört a szervo csövünk, így a fennmaradó gyorsaságikat
szervo nélkül csak nagy erőfeszítések árán tudtuk teljesíteni. A mi versenyünk vasárnap
kezdődött. Itt megnyugtató módon a kategória második harmadik időket tudtuk autózni úgy,
hogy minden gyorsaságin utolértük az előttünk rajtolót, sőt az utolsó gyorsaságit kategória
első idővel tudtuk zárni. Az új autónkhoz nagy reményeket fűzünk a továbbiakban. Az autóról
még csak annyit, hogy ez egy álom autó, nagyon könnyen vezethető, úgy viselkedik mint egy
kezes bárány, egy ízig vérig gyári versenyautó. Ezúton is szeretném megköszönni a JAS
Motorsport versenymérnökének a hétvégén nyújtott segítségét. Köszönjük szépen.

www.eurosol.hu
Támogatók:

www.euroestate.hu

www.huke.hu

Kubinyi Gábor:

- Hát a szombati napunk egy katasztrófa volt, ami létezik műszaki

probléma az előjött. Az AC pumpánk vezetékét „ette” meg a ventilátor, kiszakadt a bal hátsó
lengéscsillapítónk, szóval csak szenvedtünk. Majd következett az este és Salgótarján mellett
egy kis faluban volt a szállásunk, itt mindenki nagyon segítőkész volt, CO gépet kaptunk
kölcsön, alkatrészeket hoztak, szóval ezúton is szeretnénk megköszönni az önzetlen
segítségeket. A vasárnapi napunk ezzel szemben pontosan úgy jellemezhetném, hogy egy
probléma mentes autózással telt. Abszolút 3. helyen végeztünk, ezzel nagyon elégedettek
vagyunk, ha valaki azt mondta volna nekünk szombaton, hogy az abszolút dobogóra fel tudunk
állni azt nem is hittük volna el hiszen annyi gondunk volt. Tehát nekünk ez egy nagyon jó
versenynek tűnik így visszagondolva, elégedettek vagyunk.

www.nitroterv.hu

www.kays.hu

Likker Szabolcs: - Sajnos az az igazság, hogy ugyan neveztünk, de indulni nem tudtunk,
mivel történt egy boka szalag szakadásom, így az orvosok tanácsára ki kellett hagynom most
ezt a versenyt. Nagyon bízom benne, hogy mihamarabb rendbe jön a bokám és a következő
versenyen már tudunk indulni.
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