PRINCE Groupama Garancia Bükfürdő Rallye
A vasárnapi első szervizben mondták… 2. rész.
Matics Mihály- Viczena Gábor (Mitsubishi Lancer Evo IX.): „Szokás szerint a legelső gyorsasági
legelső kanyarjában kicsúsztunk. Aztán próbáltunk jobban odafigyelni, igaz most meg túl szélesen
közlekedünk, de szerencsére az időeredmények javulnak.”
Kakuszi Zsolt- Kakuszi Csaba (Ford Fiesta S2000): „Tegnap este elromlott az autó, ezért csúszunk
egyre hátrébb… Nem tudjuk megcsinálni, de úgy döntöttünk, hogy ha kibírja végigmegyünk. Bízunk
benne, hogy sikerül és nem lesz különösebb baja.”
Botka Dávid- Szenner Zsolt (Mitsubishi Lancer Evo IX.): „Nagyon jól indult a mai nap, rögtön az elsőn
mentünk egy abszolút második időt, aztán egy harmadikat. A következő körben így szeretnénk még
két embert megelőzni.”
Hadik András- Juhász István (Subaru Impreza): „Sajnos egyre rosszabb, nem megyünk túl jól, de
igazából tudom mi a hiba: én megyek nagyon lassan… Az autó tökéletes, többet kellene tesztelnünk,
hiszen az eddigi években nagyon keveset mentünk murván.”
Rongits Attila- Hannus László (Mitsubishi Lancer Evo IX.): „Csalódottak vagyunk, az első-két gyors jól
sikerült, a harmadikon viszont sajnos beestünk. Az volt a legrosszabb, hogy egy fatuskón fennakadt az
autó és nem tudtunk se előre, se hátra lemenni róla, sőt ki is gyulladt alattunk a fű, így izgalmassá
vált a helyzet. Másfél percünkbe került, de legalább a nézők segítségével folytatni tudjuk a versenyt.”
Trencsényi József- Verba Gábor (Mitsubshi Lancer Evo IX.): „Nem vagyunk hozzászokva, hogy
ennyire hátul megyünk, egy erős tesztnek szántam ezt a versenyt. Egy sportbalesetből adódóan, négy
hete megműtötték a kezemet, ezért nem nagyon tudom erőltetni a versenyt. Tegnap mindezt egy
műszaki probléma is tetőzte, leesett a turbócső, így egy perces hátrányba kerültünk.”
Ollé Sándor- Budai Annamária (Suzuki Swift S1600): „Menya visszaadta azt az előnyt, amit tegnap a
laktanyán adtunk neki. Már csak az esti előnyével „tartozik”, ha ezt rendezzük, helyre kerül minden!”
Krózser Menyhért- Lovay Miklós (Citroen DS3 R3): „Izgalmassá tettük a mai napot is, volt egy
túlcsúszásunk, egyébként minden rendben van.”

