Ifj. Kanyik Antal: Egy boldogságbombát robbantottunk föl Egerben
Élete első abszolút futamgyőzelmét aratta, a Rallye2-ben, az Eger Rallye-n Ifj.
Kanyik Antal és Nyirfás Juli, amivel megszerezték a Rallye2 Bajnokság abszolút
értékelésében, valamint a 6-os kategóriában is az év végi harmadik helyet, és nem
utolsó sorban a legjobb Peugeot-os versenyzőpáros lettek 2017-ben.
Mintegy 20 kilométernyi teszttel, mentálisan és friss gumikkal is készültünk az év
utolsó versenyére - kezdte az egri beszámolót Anti. Tudtuk, hogy kis
szerencsével és sok munkával megszerezhetjük az év végi bronzérmeket, amihez
Jánosa Ákosékat kellett megelőznünk, minimum két pozícióval az Eger Rallye
céljában. A verseny előtt „vért ittunk” , hatalmas elánnal álltunk oda minden
egyes szakasz rajtjához, az összest meg akartuk nyerni. Az eredményeket nézve,
meggyőző volt a fölényünk Egerben. Minden pályára külön készültünk. A
nyolcból egy szakasz etap lett, egyen a Papp testvérek legyőztek minket 0,3 mpel, de a többin nem engedtük át senkinek sem az első helyet. Mégsem éreztük azt,
hogy őrülten száguldoznánk, annyira adta magát minden, az időjárás pedig nem
befolyásolta a pozíciókért folytatott csatákat. A gyorsaságik a végsebességről,
valamint a bátorságról szóltak, nem voltak túl technikásak, ám mégis szerettük
őket. Jellegűeket tekintve inkább egy „pályaversenyre” hasonlítottak, mintsem a
technikás Ceredre, de éppen a nagy tempó és a nehéz féktávok tették őket igazi
kihívássá. A reggeli hideg és a köd ellenére szerencsére egyetlen rossz féktávunk,
vagy megcsúszásunk sem volt, a kocsink pedig hibátlanul működött, még az ORB
mezőnyében is nyerhettünk volna az időeredményünkkel. Az utolsó gyorsasági
különösen izgalmasra sikerült. Jánosa Ákosék fölkapaszkodtak a versenyben a
második helyre, de mi elsőként suhantunk végig a power stage-en, amiért plusz
három pontot zsebeltünk be. Végül ezekkel tudtuk megelőzni őket az éves
értékelésben. Életünk első abszolút futamgyőzelmét arattuk Egerben, a Rallye2
Bajnokságban. A célban hatalmas pezsgőzéssel zártuk a futamot és a 2017-es
Rallye2 Bajnokságot. Erre időtlen idők óta készültünk már, nem kíméltük sem
egymást, sem az ellenfeleket, locsoltunk, akit csak értünk.  Julcsi tökéletesen
summázta a történteket: egy óriási boldogságbomba volt nekünk az egri
versenyhétvége – foglalta össze az évadzárón szerzett élményeiket Ifj. Kanyik.
A bajnokságnak ugyan vége van, de azon vagyunk, hogy kidolgozzunk egy tervet
arra, hogy vagy a Mikulás, vagy a Szilveszter Rallye-n rajthoz állhassunk. Az idő
szorít, ügyesnek kell lennünk, hogy tető alá hozzuk az év végi bulifutamunkat.
Elárulhatom, hogy nem lennénk szomorúak, ha még láthatnának minket 2017-ben
a szurkolóink, mi pedig megkergethetnénk a Peugeot-nkat az egyik év végi
versenyen – zárta a beszélgetést a pilóta.
Köszönjük Partnereinknek: Frigo-Experience Kft., Kenguru konténer, Tej
Express, Csonka F-Trans, Valida Kft., Kroon Oil, Elaforg 2000 Kft., Exclusive
Tours, Exclusive Change, Pentolt Kft., Hidra Kft., 3DiClone, Kanyik
Autószerviz, Schon-gumi.hu, Hidra Kecskemét

