Új év, új külső
A LiveWire Rally Team versenyzőpárosa
Gecs Máté és Dorkó András a hétvégi FRT
versenyen, Kiskunlacházán rajtol először
2015-ben. Nem csak évet kezdenek, de a
sprinteken jól megismert BMW 325 új
köntösben gurul. Kíváncsiak várjuk milyen
lesz, addig is Mátét és Andrást kérdeztük a
hétvégével kapcsolatban!

Voltatok már FRT-n?
Igen. A 2013-as és 2014-es évben jó pár FRT-n vettünk már részt, igazából csakis a
szórakozás és a fejlődés miatt. Az élvezetre mentünk, sose néztük az eredményeket. Elől
slick, hátul utcai gumi volt a recept. Szívesen emlékszünk vissza ezekre a rendezvényekre,
nagyon jó hangulatban teltek, bearanyozták azokat a hétvégéket.
Kész van az új dekor az autóra?
A dekor jelenleg is készül, szombaton debütál a nyilvánosság előtt. Még mi sem láttunk
belőle semmit, úgyhogy nagyon izgulunk.
Kapott valami fejlesztést a BMW a dekoron kívül?

Persze, fogytam 3 kilót – mondta Máté. Le
lett mosva így jobb lett a légellenállása –
tette hozzá András. Igazából egy alapvető
téli felkészítésen van túl az autó, de hála
istennek nem kellett semmihez komolyabban
hozzányúlni.
Ki lesz a pilóta a szombati versenyen?
Mivel a sprintes autó lesz az áldozat, ezért értelemszerűen én fogok a kormány mögé ülni,
ahogy ez lenni szokott ebben a felállásban! – mondta Máté. Tervek szerint márciusban vagy
áprilisban már én is beülök a pilótaülésbe – tette hozzá András.

Mi lesz a célotok Kiskunlacházán?
A téli rozsdát szeretnénk lepucolni magunkról, kicsit visszaszokni a velúros kormányhoz,
mert már nagyon sok idő telt el a legutóbbi menetelés óta. Ezen kívül az autót kipróbálni,
bejáratni kicsit.

Köszönöm a riportot, jó szórakozást a hétvégére!
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