Dynamic Rally Team: II. PM Peugeot Vác Rally
Gönczöl Ferenc - Csernai Zsolt: Mitubishi Lancer EVO VI.
Idei 6. versenyére készül a Gönczöl - Csernai kettős. Az aktuális futam különlegessége, hogy a páros
"hazai pályán" mérkőzik meg a versenytásakkal. Éppen ezért a II. PM Peugeot Vác Rallyn való részvétel
nem volt kérdéses a fiúk számára, céljuk az első 10-ben való célba érés.

A pilóta idáig 4 RTE futamon állt rajthoz. Az év nem a legjobban indult, ugyanis az első kettő versenyen
(Egerben és Ózdon) sikerült ugyan célba érni, de mindkét alkalommal problémák adódtak az autóval. A
bükfürdői futam a páros első murvás versenye volt, ennek ellenére sikerült az előkelő 7. helyen zárni a versenyt.
A kettős utolsó, szendrői szereplése sem a tervek szerint alakult, ugyanis a nem megfelelő gumiválasztás és egy
20 mp-es büntetés miatt lecsúsztak az abszolút 17. helyre.

Gönczöl Feri: -"Mitsubishivel először a tavalyi Vác Rallyn vettem részt. Igaz akkor még reklámautóként,
óvatosan ismerkedtem az új technikával. Nagy meglepetésemre a prológon a legjobb 3 között voltam. A hétvégi
versenyre csak kisebb fejlesztések történtek az autón, sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt a tesztelés még várat
magára.
Az évek során már több navigátorral versenyeztem. Csernai Zsoltival ez lesz a 5. versenyünk együtt, melyet
mindketten izgatottan várunk a hazai pálya varázsa miatt. Az első versenyen már sikerült jól összedolgoznunk,
megtaláltuk a közös hangot, de van még mit gyakorolni, pontosítani. Sok segítséget kaptam tőle, aktívan részt
vesz az autó életében. Remélem, hogy a továbbiakban a közös, kitartó munkával egyre sikeresebbek lehetünk.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek az autó építésében és
azóta is támogatnak versenyekre való felkészítésekben . "
Csernai Zsolt: -" Már izgatottan várom én is a hétvégi futamot! Szerencsére a pályákat jól ismerem, a fejemben
van szinte az összes kanyar. Ferit magabiztos, jó kezű sofőrnek tarom, ahol el kell venni ott elveszi, ahol be kell
vállalni, ott bevállalja. Az autóval is meg vagyok elégedve, úgy érzem nem érhet minket nagy meglepetés a
hétvégén. Egy remek verseny előtt állunk, reméljük a szerencse is mellénk szegődik, és előkelő helyen fogunk
végezni. Befejezésül én is szeretném megköszönni a barátainknak és szponzorainknak a támogatást, segítséget.

STamás
Támogatók: XLaviana, Gumisember, Csernai Sportkarosszéria, Csubi ker, Sárga fogó barkácsüzlet, Koko Trans
Kft, SHX Gold reklám, Kakukk Pizza, Pro Cam, DRT motorsport, Kata Photo, Sándor Tamás Photo.

