Ifj. Kanyik Antal: Nincs mit tenni, várunk

Az
európai,
valamint
a
hazai
nagyrendezvények, köztük a rallye versenyek
betiltása természetesen a Kanyik Motorsport
csapatát is komolyan érinti, hiszen így nem
kezdhette meg a szereplést Ifj. Kanyik Antal
sem a 2020-as Mitropa kupán, pedig tervek
azok voltak gazdagon. Anti számolt be arról,
hogy mi újság van jelenleg a csapatnál.
Elég komoly tervekkel készültetek 2020
elejére, de ezeket egy pillanat alatt törölte
az élet a versenynaptáratokból. Mik lettek
volna az elképzelések?
A két évnyitó osztrák futamon, a Rebenland
Rallye-n, a Lavanttal Rallye-n, valamint a
horvátországi Rally Opatija-n mindenképpen
szerettünk volna részt venni, de a koronavírus
helyzet felülírta az ötleteinket. Opatija-nak
már ki is tűzték november 20-22-re az új
időpontját. Azt továbbra is tartom, hogy
Kondella-Fülep Edinával, és egy nagyobb
csapattal tervezem az idei esztendőt.
Edinával, a Peugeot 208R2-vel mennénk, és
jönne velünk Kondella Peti is a Honda Civicel, a Mitropa kupában. Már amennyiben
lehetne…
Ennek megfelelően időben felkészítettétek az autókat.
Így van, mindkét autó 99%-os állapotban
várja, hogy valamikor megkezdődjön végre az
esztendő. Március 20-22-re, az AMTS showra terveztünk az autóink bemutatását,
valamint egy nívós Kroon Oil-os megjelenést,
de sajnos ez is elmarad. Minden év eleji
tervünk felborult. Tudjuk, hogy ezzel
egyáltalán nem vagyunk egyedül.
Hogyan tovább?
Amikor meghallottuk, hogy a Mitropa kupa
versenyei veszélyben vannak, kidolgoztunk
gyorsan egy B tervet, mégpedig azt, hogy itthon állunk rajthoz, de ennek is befellegzett a

napokban. Jobbat nem tudunk, várjuk a fejleményeket és
éljük az életünket. Dolgozunk, és ha már adódott a
lehetőség, akkor sok időt töltünk a családunkkal. A csapat
készen áll a kihívásokra, fejlesztettünk, iszonyatosan
sokat dolgoztunk a kocsikon, így nem akarunk egész
tavasszal teljesen tétlenül a babérjainkon ücsörögni. Azt
biztosan merem mondani, hogy a versenyzést, vagyis a
versenyautókat nem fogjuk elhanyagolni, tesztelni
szeretnénk a téli szünet váratlanul jött hosszabbításában.
Bízunk abban, hogy minél hamarabb biztonságossá válik
az egészségügyi helyzet, feloldják a tiltásokat, mert mi
már nagyon szeretnénk újra a gyorsasági szakaszokon
falni a versenykilométereket.
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