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Mindenki élvezte az autózást
Szilveszter Rallye 2015-beszámoló
Az időjárás kegyes volt a 2015-ös Szilveszter Rallye indulóihoz és enyhe,
csapadékmentes körülmények között zajlott a verseny. Balogh Jani mellett ezen
a rallyn Holczer Dani helyett, alkalmi navigátorok foglaltak helyet.
Balogh Jani: „Bennem is kicsivel több volt a feszültség, hiszen kellőképpen
felcsigáztuk mindenkinek az érdeklődését, aki vállalta ezt a szerepkört. Nem
szerettem volna, hogy egy a verseny hevéből eredő meghibásodás miatt fel kelljen
adni a küzdelmet.”
Hétfőn este egy sötétben megtartott szakasszal kezdődött a program, amit kellő
komolysággal kellett venni, hogy másnap gond nélkül jöhessen a szórakozás.
Balogh Jani: „Az első gyorsasági komoly feladat volt a sötétben és ködben. Ezt
semmiféle képen nem akartam másra bízni így ebben Deák Attila barátom segített.
Gondmentesen teljesítettük a bemelegítő kilométereket és teljes felkészültséggel
várhattuk a másnap reggeli folytatást. ”
A második versenynap hajnalán párás, közel fagypont környéki hőmérséklet tette
izgalmassá az első kanyarokat.
Balogh Jani: „Mindenki szerette volna érdemben is segíteni a munkámat, így
komolyan vették a feladatot. Nem csak utasaim voltak, hanem próbáltunk komoly
párost alkotni és együtt dolgozni, ami úgy érzem nagyon jól sikerült. Sok élménnyel
gazdagodva tért haza mindenki és képbe kerültek, hogy milyen is a rally belülről. ”
Az élményosztás mellett az eredmény sem maradt el. Folyamatosan a legjobbak
között autózva az abszolút ötödik helyre juttatták Janit az alkalmi navigátorok.
Balogh Jani: „Próbáltunk a szokásos formánkból áthozni és kompromisszumokkal,
ugyan de igyekeztünk gyorsan autózni. Voltak kritikus részek ahol nekem
segítettek, volt ahol én segítettem, hogy ne tévedjen el a segédem. Ezeken a
részeken mégis sikerült jól átmenni, így ott tudtunk lenni újra a mezőny elejében.
Az eredmény mellett mégis az a legfontosabb, hogy mindenki nagyon jól érezte
magát. ”
Szeretnénk köszönetet mondani az egész éves közreműködésért partnereinknek,
csapatunknak és mindenkinek, aki a háttérben segít minket és Kívánunk Boldog
Új Esztendőt! Teljes mellszélességgel készülünk a 2016-os évre.
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