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Bükfürdő Rallye
Az első nap végén mondták…1. rész

Kazár Miklós- Ferencz Ramón (Mitsubishi Lancer Evo IX. R4): „Minden
jól alakul, hiszen betartottuk a technikai utasításokat. Az előnyünket pedig
holnap szeretnénk tovább növelni.”
Herczig Norbert- Bacigal Igor (Skoda Fabia S2000): „Összességében azt
gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk. Egy magabiztos tempóval a
második helyről várjuk a folytatást, úgy hogy ezek a pályák nem igazán a
S2000-es autóknak kedveznek. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy a
holnapi három gyorsaságiból a nekünk kedvező kettőn minél több előnyt
gyűjtsünk.”
Botka Dávid- Mihalik Péter (Mitsubishi Lancer Evo IX. R4): „Sokkal
gyorsabban lehetett volna ezeken a pályákon menni, de valamiért mindig
hamarabb fékeztem. Lehet, hogy azért van így, mert nem szeretem ezeket a
pályákat, megnéztem korábban is mindig rossz időket mentem. A holnapi
szakaszok viszont, mind az enyéim! Megpróbáljuk a második helyet
megfogni.”
Turán Frigyes- Zsiros Gábor (Ford Fiesta S2000): „Rögtön az elején
kiderült az abroncsokról, hogy ezen a pályán nem működnek, nem igazán
volt tapadása, amivel rengeteget szenvedtünk. Rosszul döntöttem, de
remélem holnap jobb lesz, próbáltunk egy kicsit hosszabb áttételt is faragni.
Kitaláltam, hogy milyen gumikat rakunk fel a következő szakaszokra, így egy
kicsit bizakodóbbak vagyunk. Azokon a pályákon, ahol a végsebesség
számít bajban leszünk, de ez még csak az első verseny és hosszú még a
bajnokság.”

Rongits Attila- Hannus László (Mitsubishi Lancer Evo IX. RS): „Bevallom
őszintén a vártnál jobban sikerült a mai nap. Mindig szerettünk itt
versenyezni, mert ezek a pályák fekszenek az én vezetési stílusomhoz,
szeretek jó minőségű murván autózni. Próbáltunk koncentráltan felkészülni
erre a versenyre, meglett az eredménye, vezetjük a kategóriánkat, sőt
abszolútban is nagyon jó helyen állunk, így bizakodunk a holnapi napot
illetően!”
Trencsényi József- Verba Gábor (Mitsubishi Lancer Evo IX.): „A két
utóbbi szakaszra nem volt megfelelő a gumiválasztásunk, nem voltam elég
bátor, hogy bevállaljam a zárt abroncsokat. Mindezt egybevetve nem is olyan
rossz az abszolút kilencedik hely. Az előttünk rajtoló párosok némelyike
holnap még befogható.”

