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Sötétség démona elkergetve
Az abszolút értékelés hatodik helyén zárta az Országos Bajnokság idényzáró
futamát az AS Rallyesport Europe versenyzőpárosa, Ollé Sasa és Czakó-Budai
Annamária. A Ford Fiesta S2000-rel először mentek sötétben és esőben, amin az
autó szintén jelesre vizsgázott…
Ollé Sándor- Czakó-Budai Annamária: „Kissé óvatosan kezdtük az évadzáró viadalt,
valamiért az éjszakától jobban tartunk mint amennyire kellene. Pedig nagyon jó
lámpasorunk van, és a Fordnak kiváló a terítőlámpája - ez a lökhárító alsó lámpasora-,
ilyennel eddig még sosem mentünk, így abszolút minden látható. Már a teszteken
meglepődtünk, hogy mennyire jól lehet látni ezekkel a lámpákkal. A legnagyobb baj talán
az volt, hogy kapkodtunk a verseny elején, mert szerettünk volna jobban menni. Sok
mindenen akartam egyszerre változtatni, a lámpát beállítani, ami kapkodássá alakult.
Ebben az volt a legrosszabb, hogy nem koncentráltan érkeztünk a nyitó körre, igaz így is
jó időt mentünk, de jobbat is autózhattunk volna. A túlzott finomkodásnak köszönhetően
az abszolút nyolcadik helyről vártuk a folytatást. Már a elején sikerült gyorsulnunk, a
záró szakaszokra pedig a sötét mellett az eső is nehezítette a dolgunkat, de szerencsére
minden jól ment. Belemelegedtünk és nagyon jó eredményeket értünk el, általában a
negyedik, ötödik helyen végeztünk, kétszer sikerült megvernünk Bútor Robit is, aki
nekünk egy etalon.
A végén 11 másodperccel végeztünk Robiék mögött, meglett viszont a hatodik hely és a
kategória harmadik helye. Ezt egy jó eredménynek értékeljünk, tudjuk, hogy hol kell még
gyorsulni, tudjuk, hogy nem kell félni, sem az esőtől, sem a sötéttől, hiszen az autó
kifejezetten jól viselkedik ezen körülmények között is, és én is jól kezelem. Az esős
viszonyoktól a kétkerekes autókkal tartottam, de ebben az összkerekes Fordban jól
érzem magam, nagyon tetszik még Herczigéket is sikerült megközelítenünk.
Készülünk a jövő évre, szeretnénk a 2013-ban szerzett tapasztalatainkat kamatoztatni és
jobban felzárkózni a többiekhez. Amikor elkezdtük a Fordos projektet az volt a célunk,
hogy az abszolút tízbe beférjünk, ezt sikerült hoznunk, sikerült felvennünk a kesztyűt a
nagynevű Mitsubishikkel, sőt már a WRC-kel és a S2000-sekkel csatáztunk, és
felzárkóztunk az élmezőnyhöz. Elérhetők azok az eredményeket, amelyeket a többiek
mennek, tudjuk min kell változtatnunk, hogy gyorsabbak legyünk, jövőre sokkal
összeszedettebben, koncentráltabban szeretnénk versenyezni. Idén már csak egy
Mikulás Rallye vár ránk.”
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