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Ollé Sándor- Budai Annamária
Suzuki Swift S1600
Majdnem győzelem…
Utolsó percig kiélezett küzdelemben szorult a második helyre az Aquis Suzuki
Treff Motorsport versenyzőpárosa: Ollé Sándor és Budai Annamária. A nagy
gumimizéria nagyban befolyásolta a győzelem sorsát, hiszen csak jobbos
abroncsaink voltak…
Ollé Sándor- Budai Annamária: „Az idény első murvás versenye kísértetiesen
hasonlított a miskolci viadalra, sajnos azzal a különbséggel, hogy a győztesnek járó 10
ponttal ezúttal Citroenes riválisunk térhetett haza…
A csak jobbos gumiknak már az első perctől kezdve éreztük a hátrányát, a balos
kanyarokban jobban úszott az autó. Az első-két szakaszból, az egyiket mi nyertük, a
másikat Menyáék. A harmadik gyorsasági azonban, szinte csak jobbos kanyarokból állt,
így sokszor kicsúsztunk. Az egyik jobbos kanyarban olyan szerencsétlenül, hogy
elengedett az autó és túlcsúsztunk. Egyszerűen nem tudtunk befordulni, lefulladt a Swift,
ráadásul tolatnunk is kellett, mindez majd 15 másodpercünkbe került. Folyamatosan
ment az adok-kapok Menyáékkal, igazából ugyanaz a forgatókönyv zajlott, mint az április
végi futamon. Bíztam az esőben, hiszen tudtam, hogy saras körülmények között jobbak
vagyunk. Nem is történt másként, a csúszós szakaszokon 16 másodpercet hoztunk és
visszavettük a vezetést. A szombati, utolsó gyorsaságin az ominózus laktanyán
megismétlődött a galiba… Valamiért nem akart ekkor sem összejönni, visszacsúsztunk
ismét Menyáék mögé. Feladni viszont eszünk ágában sem volt, megpróbáltunk a
hátrányunkból előnyt kovácsolni… A záró nap első körében sikerült is... Az utolsó
körben, szinte újra kezdődött a verseny, csupán két másodperc volt a különbség. Balogh
Janiék baleseténél majdnem megállítottak minket, de azokkal a másodpercekkel sem
tudtuk volna megverni Menyáékat. Egy nagy csatában maradtunk alul, ami kissé
elszomorított minket, de nagyon jól éreztük magunkat. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a csak jobbos abroncsok valamelyest biztosan befolyásolták a dolgokat. Lévai
Ferkóéknak ezúttal is szeretnénk megköszönni a segítséget, anélkül nehezebb lett volna!
Veszprémben ismét ránk vár a győzelem, amiért mindent meg is teszünk!”
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