PRINCE Groupama Garancia Bükfürdő Rallye
A prológ előtt mondták… 1. rész.
Boroznaki Tibor- Kiss András (Mitsubishi Lancer Evo): „Egerben kicsit összetörtük az autónkat, így
már Miskolcon is egy másik autóval mentünk, ami úgy néz ki, hogy bevált. Megnyertük vele a miskolci
futamot, így most ezzel próbálunk itt is szerencsét és szeretnénk a győzelemre hajtani! Nagyon
szeretem a murvát, főként ezeket a bükfürdői jó minőségű pályákat.”
Michna Ottó- Kocsis György (Subaru Impreza WRX STI): „Vezetjük a bajnokságot, igaz sok erőfeszítés
árán, hiszen a kezem most sem tökéletes –néhány héttel ezelőtt teljesen megégettem-. Ezért
Miskolcon egy kézzel vezettem, szerencsére most már egy picit javult, de szorítani még most sem
tudok. Ezen a versenyen rengeteg a kigyorsítás, ezért félünk is egy kicsit, hiszen nehezebb és
gyengébb is az autónk a kategóriatársakéhoz képest. Annak idején az Octavia WRC-vel nagyon jó
időket tudtunk ezeken a pályákon menni. Bízunk benne, hogy sikerül a vezető helyünket megtartani!”
Baracskai Zsolt- Veres Gábor (Citroen C2 R2 Max): „Tetszik a kocsi, jól lehet vele menni, elég gyorsan
is. Teljesen más mint az Ignis, újfajta vezetési stílust igényel. Talán a Cliohoz tudnám hasonlítani,
ahhoz közelebb áll… Nagyon sok jó megoldás van benne, ez lehet a nyitja, hogy közel azonos időket
lehet autózni a S1600-as autókkal.”
Matics Mihály- Viczena Gábor (Mitsubishi Lancer Evo): „Az autó jól működik, az azonban, hogy
murván hogy viselkedik, csak holnap fog kiderülni... Most egyelőre nem tudok mit mondani, hiszen
egy centit nem teszteltünk. Az első gyorsasági lesz a teszt és a barátkozás az autóval.”
Rongits Attila- Hannus László (Mitsubishi Lancer IX.): „Szeretem a murvát, különösen ezeket a jó
minőségű pályákat. Meglátjuk, igyekszünk ott lenni az elejébe, nekem már az is jó eredmény, ha az
első-tízbe, vagy a tíz közelébe férünk. Elsősorban az a célunk, hogy élvezetesen és jól tudjunk menni!”
Hideg Krisztián- Kecskeméti Balázs ( Mitsubishi Lancer Evo X. R4): „Az autó gyönyörű szép, a teszten
tettünk vele húsz kilométert. Nagyon erősnek érzem, jól fordul, igaz kellene még egy száz kilométeres
teszt, akkor nyugodtan kijelenthetném, hogy szeretnénk megnyerni a versenyt. Úgy gondolom, hogy
az első nap mindenképpen a tapasztalatszerzésé, aztán másnap támadunk amennyire csak tudunk.
Kíváncsian várom, ez tényleg egy top technika!”
ASI- Pikó Zsuzsa (Mitsubishi Lancer Evo IX.): „Minden rendben, reméljük továbbra is mellénk áll a
szerencse. Nagyon sokat autóztunk a teszten, reméljük minden jól fog elsülni. Kíváncsian várjuk, a
tavalyi izgalmas volt!”
Kazár Miklós- Percze Nándor (Mitsubishi Lancer Evo IX.): „Abban reménykedünk, hogy nem fog esni
az eső, ehhez képest éppen most kezd el szakadni. A murvás versenyeket jobban szeretem, az összes
Szombathely ralin indultam már, ezért ismerem a pályákat. Az elmúlt évben, ezen egy izgalmasat
versenyeztünk, volt egy pici műszaki problémánk, remélem ez most el fog minket kerülni és akkor
még jobban tudunk versenyezni. Az egri harmadik helyünkkel, itt is kibékülnék!”.

