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Aquis Suzuki Treff Motorsport
PRINCE Groupama Garancia Bükfürdő Rallye, Előzetes
Ollé Sándor- Budai Annamária
Suzuki Swift S1600
Esőre fel!
Egy nyertes, maratoni viadal után murván áll rajthoz az Aquis Suzuki Treff
Motorsport versenyzőpárosa: Ollé Sándor és Budai Annamária. A Suzuki Swift
S1600-as kettős bízik az égi áldásban…
Ollé Sándor- Budai Annamária: „Úgy gondolom, hogy maximálisan felkészültünk az
idény első murvás versenyére, nagyon precízen és pontosan felírtuk a pályákat. Meglepő
módon sokat változott a szakaszok minősége a tavalyi állapotához képest. Az elmúlt
évben már a tréningen is látszott, hogy sokkal puhább, lazább a felszín, most viszont
roppant kemény. Így remélem, hogy a versenyig illetve a verseny alatt esni fog az eső,
hogy egy kicsit fellazítsa a szerkezetét. Ez az aszfalt keménységű földút, gyorsan tönkre
tudja tenni a technikát, mert sokkal nagyobbakat üt.
A Bükfürdő rali szakaszai nem éppen bonyolultak, viszont minden apró hibára figyelni
kell, mert egy-egy kisebb malőr is értékes másodpercekbe kerülhet. Egyetlen egy olyan
gyorsasági szakasz van, ami tipikusan szombathelyi, egy hosszú egyenest, egy
derékszögű kanyar tör meg, A többi nagyon gyors, így még nem döntöttem el, hogy
melyik végáttétel mellett döntsünk. Ha esni fog az eső, márpedig nagy esélyünk van rá, a
tavalyi beállításaink tökéletesen megfelelnek, azonban ha nem, bajban leszünk. A laza,
csúszós talajra vannak meg a legideálisabb beállításaink, amin tudunk gyorsan, de
biztonságosan menni.
Kíváncsian várom az eredményeket, különösen Pálinkás Zsoltiékét, hiszen a Renault-n
még meg kell találniuk a legjobb beállításokat, ugyanis az aszfaltos pályákra mi nagy
segítséget tudtunk adni nekik. A veszprémi szakaszokra azonban nem találtuk meg a
legoptimálisabb megoldást. Menyáék DS3-jának nagy nyomatéka nagy segítség lesz a
kigyorsításoknál, de bízom benne, hogy Zsoltival megosztozhatunk az első-két helyen,
csökkentve hátrányunkat Menyához képest.
Magabiztosságot ad, hogy Miskolcon mindenkit magunk mögé tudtunk utasítani, és a
technikai problémánkig ez Egerben sem volt másként. A célunk az, hogy itt is nyerni
tudjunk, mert csak így zárkózhatunk fel a bajnoki tabellán!”
Köszönjük támogatóinknak!
További információk: Papp Zsuzsa 06-30-239-5827
A rendszeresen frissülő honlapunkon, www.ollesasa.hu –n!

