Valami már jól is elsülhetne
Mennek, csinálják, küzdenek, harcolnak! A Hell Racing Team
párosának azonban mégsem a tervek szerint alakult a hazai
verseny szombati napja. A Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally fél
távjánál az abszolút értékelés negyedik helyén áll a Turi Tamás,
Percze Nándor kettős. A hat szlovákiai gyorsaságin több
problémával kellett megbirkózniuk. Beragadt a kuplungja a
Mitsubishinek, majd az üzemanyag hiány okozott nehézségeket.
- Valószínű, hogy valamelyik tankmérő nem jó az autóban –
tette hozzá a salgótarjáni Parc Ferme-ben Turi Tamás. –
Kevés üzemanyaggal mentünk ki a gyorsra, és kis híján
elfogyott. Már a kanyarokban is éreztem, hogy dadog az
autó, de az egyenesekben ekkor még magára talált. A gyors
után még tíz kilométert el tudtunk menni a tankoló zónáig,
ekkor még mintát is vettek tőlünk. Még jó, hogy volt annyi,
mert különben számunkra ott lett volna vége a hazai
versenynek. Szerencsénk volt ebből a szempontból, de úgy
vélem: mostanában amikor minden összejön, akkor valami
külső nehézség megakadályozza, hogy jó eredményt érjünk
el.
A Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallyn a Hell Racing Team párosa
valamivel több mint fél perc hátrányban van a verseny felénél az
élen álló Aschenbrenner Györggyel szemben. A két S2000-es rivális
azonban jóval elérhetőbb közelségben van. De csak akkor, ha végre
minden úgy alakul, ahogy azt a Turi, Percze egység is szeretné.
Soknak tűnik ez a fél perc, kicsit el vagyok keseredve – folytatta
szombat este Turi Tamás. – Amikor versenyben vagyunk annyira
kicsi a különbség a négy páros között, most mégis soknak tűnik a
hátrányunk. Egerben és Miskolcon is rosszul alakul a verseny
második fele. A szezonnyitón borultunk, a miskolci éjszakában
pedig két helyet csúsztunk vissza. Jó lenne, ha végre már valami
kedvezően alakulna. Ha úgy lesz Zagyvarónánál és Kisterenyén,
akkor föl tudunk kapaszkodni a dobogóra. Fontos az is, hogy célba
érjünk, mert ebben a szoros és kiélezett bajnokságban minden

pontnak fontos szerepe lehet az összetett szempontjából. Úgyhogy
megyünk, csináljuk a dolgunkat és bízunk abban, hogy végre jóra
fordulnak a dolgaink.
A Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally (nem hivatalos) szombati
eredménye:
1. Asi, Pikó Zsuzsa 43:27,3
2. ifj. Tóth, Tagai +14.5
3. Herczig, Baranyai +15.7
4. Turi, Percze +33.1
5. Melicharek, Lasevic +1:05.6
6. Balogh, Zentai +1:08.9
7. Bútor, Holczer +1:40.7
8. Botka, Szenner +2:03:0
9. Orsak, Vajik +2:11.0
10. Pethő, Bacigal +2:17.8

