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Egy évvel ezelőtt, épp a Salgó-Gemer Ralin ült össze először a Pethő István–
Bacigál Igor versenyzőpáros, akik azóta minden versenyen együtt hajtanak
a minél jobb eredmény eléréséért. Az idei Salgó-Gemer Ralin is ezt teszik
majd, és eltökélt céljuk, hogy a lehető legjobban teljesítsenek egyéves
közös jubileumuk alkalmából.
Pethő István: – Ez lesz az első olyan versenyünk, amin már mentünk együtt
közösen Igorral, úgyhogy most csak le kellett porolnunk a tavalyi itinert, és
tényleg csak finomítanunk kellett a felírásokon. Ez könnyebbséget nyújt
számunkra, de vannak új gyorsaságik is, amik okozhatnak némi
meglepetést, úgyhogy fel kell kötnünk azt a bizonyos alsóneműt!
– Mindent megtettünk, hogy jól sikerüljön számunkra ez a verseny. Túl
vagyunk egy sikeres teszten is, amin egy újabb beállítást próbáltunk ki, és
egy új koncepciót néztünk meg futómű-ügyileg. Az itteni pályák jó
minőségűek, ezért egy egészen más specifikációja futóművel készültünk a
mostani versenyre. Reméljük, a rosszabb minőségű szakaszokon is működni
fog.
– Szeretnénk jól szerepelni ezen a versenyen, mert egy éve megyünk együtt
Igorral, és szeretnénk méltóképpen megünnepelni ezt a jubileumot.
Remélem, tudok majd gyorsulni, és tartani tudom a lépést a többiekkel.
Bacigál Igor: – Én félig szlovák vagyok, úgyhogy örülök neki, hogy
Szlovákiában is lesznek gyorsaságik, mivel így még jobban otthon
érezhetem magam ezen a hétvégén. Ez azonban inkább csak pszichikai
előnyt jelent szerintem. Mondjuk úgy, hogy nem leszek annyira elveszve
most, hogy szlovák pályák is lesznek a programban. Ráadásul, a
gyorsaságik egy részén már tavaly is mentünk Tyutyuval, ezért ez is jelenthet
némi könnyebbséget.
– A tesztünk jól sikerült, elég jóízűeket tudtunk menni. A Reigertől kaptunk új
rugót a futóműhöz, ami nagyon jónak tűnik, és Tyutyunak is tetszett.
Úgyhogy reméljük, ezen nem fog múlni a sikeres hétvégi szereplésünk.
– Ez egy nagyon hosszú verseny lesz, korán kelésekkel és sok hosszú
gyorsaságival. Tényleg nagyon megterhelő lesz, és én egy picit már most
fáradt vagyok, de nagyon örülök, hogy jön a verseny. Már alig várom, hogy
elkezdődjön.
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A Dynamic Rally Team együttműködő partnerei:
Nagoya Kft, Lavina Szervíz Kft, Europartner Slovakia s.r.o, Halker Kft, VPT-Group Kft,
Heating Cooling System s.r.o, Vísegrádi Ásványvíz Kft, Slovakobremse s.r.o, Blue
Line Solutions Kft, Cola Trans Kft, Duna-Dom 2003 Kft, Fülöp Transzport, Metrirep Kft,
Kales Airline Services Kft, Lemonet Kft, Interwich Szolgáltató Kft, R-Trans Kft, Shx Gold
Kft, H-Reklám, Softipo Kft, Antoni&Habo Kft, Leichtman Kft, Crew Print, Kit-Car Actív
Kft, Reiger Suspension.cz, Kakas Bolt, Hajnal R+S Kft, Rogi s.r.o, Vertical Zone Kft.

További információk: www.drt.hu
Borbás Bálint, sajtófőnök: 0630-452-1692
Melléklet: Sajtócélokra jogdíjmentesen felhasználható fotók.
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