Ifj. Kanyik Antal: Sok dolgunk lesz Nyíregyházán
A lazább hetek után a hétvégi Nyíregyháza Rallye-n és a Rally Hungary-n hatalmas pörgés vár
a Kanyik Motorsport csapatára, amiről Ifj. Kanyik Antival beszélgettünk.
Mi újság a csapat háza táján?
Kicsit csendesebben teltek mostanában a napjaik, volt némi szünetünk, amit egyáltalán nem
bántunk, mert így egy kicsit több idő jutott a családunkra is. Persze az élet nem állt le a
csapatnál, a háttérmunkák folyamatosan zajlottak.

Olyannyira, hogy az új autótokat egy még újabbra cseréltétek…
A Peugeot 208R2-nkért cserébe
kapott Citroen C2R2 Maxunk a
felújítás után nagyon hamar új
gazdára talált, úgy, hogy egyszer
sem versenyeztünk, soha nem
teszteltünk vele. Mindössze az
utcán gurultam a C2-vel, amikor
elvittem a futóművét beállíttatni,
és hazahoztam. Nem voltunk a
búcsú miatt szomorúak, remek
autó volt, de tudjuk, hogy jó
kezekbe került. Ezután jött egy
lehetőség, hogy külföldről hozzájuthatunk egy Ford Fiesta Rally4-hez, és ezt az alkalmat nem
akartuk elszalasztani. Megvettük az autót, kipróbálni egyelőre még nem tudtuk, és azt sem
tudjuk, hogy murván, vagy aszfalton fogjuk e tesztelni. Az a biztos, hogy már itt áll a
műhelyben. A legfontosabb most az, hogy apuéknak a Nyíregyháza Rallye tökéletesen
összeálljon.
Az idei második bevetésére készül
édesapád és Balló Pál a Polonézzel, a
Historic
Bajnokság
nyíregyházi
futamán. Pár nap van már csak hátra
a rajtig. Minden oké?
Igen, a kocsi már felkészítve várja, hogy
feltegyük a trélerre. Nagyon várjuk már a
hétvégét, azon leszünk minden erőnkkel,
hogy a célban fejezzék be apuék a
versenyt, természetesen a lehető legjobb
eredménnyel.

Igaz, hogy csak két autó képviseli
ezúttal a Kanyik Motorsportot a
mezőnyben, de az egész csapatnak
bőven lesz feladata. Ki mit csinál
majd Nyíregyházán?

Julcsi és Magyari Beck Szabi az ERC
mezőnynél
segédkezik
majd,
versenyzői összekötőként. Gohér Ildi a
versenyirodán a versenyigazgatóság
munkáját fogja segíteni, apuék
versenyeznek, én pedig a srácokkal szerelek. Nem fogunk unatkozni, az biztos. Ezen kívül a
régi, zöld Ladám is ott lesz a Historic Bajnokság
mezőnyében, az apa-lánya, Szabó KrisztiánSzabó Kitti duóval.

Mivel lennétek elégedettek vasárnap este?
Azzal, ha mindenki jól érezné magát a Rally
Hungary-n, valamint, ha a Polonéz teljesítené a
versenytávot, miközben apuék folyamatosan
gyorsulva, tisztes helytállással zárják a Historic
Bajnokság 2021-es küzdelmeit.
Köszönjük a segítséget!

