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Street Max - RPM Racing
Fabinyi Béla Vlcskó Andrea (Renault Clio, N3)
Molnár „Dodó” József Rónavölgyi Endre (Mitsubishi Evo IX, N4)

Ezúttal a pályabejárásig sem…
Bizakodva várta a Street Max - RPM Racing csapata a soron
következő futamot, nagyon remélték, hogy sikeresen tudnak
versenyezni majd a legendás múltú Salgó Rally-n, mely az
idei évben került vissza újra a versenynaptárba. A sors
viszont újra közbeszólt. Sajnálatos módon már a versenyt
megelőző napokban biztosak lehetnek benne, hogy nem hogy
a céldobogóig, de ezúttal a rajtig sem jutnak el.
A csapat cliós pilótáját egy vírusos gyomorfertőzés döntötte
ágynak. A hét elején még kérdéses volt a teljes felépülése,
ám szerdára már biztossá vált, hogy nem tudnak résztvenni
a pályabejáráson, és így természetesen a versenyen sem.
Fabinyi Béla: „Nagyon sajnálom, hogy pont ezen a legendás
és valóban nagy múltra visszatekintő salgói versenyen nem
tudunk rajthoz állni. Fontos lett volna számunkra ez a futam,
hiszen az előző versenyeink sem voltak sikeresek… de ezt
nem gondoltuk volna, hogy most a pályabejárásig sem jutunk
el.”
A csapat másik párosa számára már korábban ismertté vált,
hogy ezen a futamon nem fognak tudni rajthoz állni. Molnár
Dodó József egy külföldi utazása kapcsán volt kénytelen
visszamondani a nevezést, mert bizonytalan volt, hogy a
pályabejárásra hazaérkezik-e, és kevés edzéssel, ill. esetleg
nem tökéletes pályafelírással semmiképpen nem szerettek
volna ilyen komoly, technikás pályákon versenyezni.
A Salgó Rallye-t követően a hazai rallyebajnokság mezőnye
átnyergel a murvás futamokra, hiszen június közepén kerül
majd megrendezésre a Karpackie-Groupama Garancia Rallye,
Bükfürdő központtal, majd július közepén a Veszprém Rallye
murvás pályáin száguldozhatnak a versenyzők.
A Street Max - RPM Racing versenyzői bíznak benne, hogy ha
már az aszfaltos versenyek nem hoztak szerencsét számukra,
a murvás futamokon végre jót tudnak autózni, és a célba is
sikeresen érkeznek majd!
A Street Max - RPM Racing együttműködő partnerei:
MetalCom Zrt., Anda Present Kft., EnterNet 2001 Kft., Lavazza - Trewex Kft., Kódexpress
Kft., Anivet Kft., UniZoo Kft., Rack Autó Kft., Black Care Kft., SBA System Elektronikus Licit
Rendszerház Kft., Progressys Kft, GPSmart

