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Pistike folyamatosan gyorsult a nyitónapon
Folyamatosan gyorsult és műszaki hibák nélkül teljesítette a KarpackieGroupama Rallye első napját Lendvai Pistike, aki a Suzuki Treff Motorsport N/2es Ignis versenygépével a kategória 6. helyén áll.
A 17 esztendős, ezzel a hazai mezőny legfiatalabb elsőosztályú licensszel rendelkező
versenyzőjének számító nagykállói tehetség a tavalyi Mecsek-rallye óta először állt rajthoz. Ennek
megfelelően biztonsági autózással kezdte a Bükfürdő környékén zajló összecsapás első napját,
amelynek folyamán a fokozatos gyorsulásra helyezték a hangsúlyt navigátorával, Varga Gáborral.
Eddig minden a páros tervei szerint alakult, amit jól szemléltet az is, hogy a nap folyamán három
ízben teljesített káldi körgyorson a reggeli eredményhez képest előbb 43, majd az újabb menet
során 56 másodpercet javítottak. Hasonló tendenciát mutattak a kétszer teljesített
Hosszúpereszteg-Bögöte gyorsaságin is, ahol másodszor már 42 másodperccel futottak jobbat első
eredményüknél.
„Elégedettek lehetünk az első nappal, minden úgy ment, ahogyan terveztük. Óvatosan kezdtük a
versenyt, mert a legfontosabb az, hogy teljesítsük a távot, de igyekeztünk fokozni a tempót és ez
sikerült is. Különösen a második gyorssal voltunk elégedettek, ahol két kategória-ellenfelünknél is
jobbak voltunk. Ma bebizonyosodott az is, hogy érdemes volt komolyan venni az erőnléti edzéseket
a versenyzés nélkül töltött időszakban és éreztük a hatását annak is, hogy jól sikerült a versenyt
megelőző tesztelés. Az autó beállításai jók, minden tökéletesen működik, amiért köszönettel
tartozom a Suzuki Treff Motorsport legénységének. Meglátjuk, hogy mit hoz a vasárnap, de annyi
biztos, hogy roppant hosszú nap vár ránk, a hat gyorsasági szakaszon bármi megtörténhet” –
mondta az abszolút értékelésben a 49. helyen álló Pistike.
Állás az N/2-es kategóriában az első nap után:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Versenyző - Navigátor
#rajt.sz autó
Zagyva Lajos #56 Suzuki Swift
Keller Péter - Bencze Szabolcs
#55 Suzuki Swift Sport
Drávucz Olivér - Zsiga Gábor
#50 Suzuki Swift Sport
Hoffer Zsolt - Vas Borosi Ádám
#51 Suzuki Swift Sport
Rácz Attila - Rácz Szabolcs
#61 Suzuki Swift Sport
Lendvai István - Varga Gábor
#59 Suzuki Ignis
Szabó Zoltán #60 Suzuki Ignis

Idő

Km/h

44:36.6

87.2
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+1:12.2
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