Ifj. Kanyik Antal: Két hét alatt két verseny
Bőven akad munkája mostanság a Kanyik Motorsport csapatának, a Boldogkő Rallye után
Egerben is több versenyzőnk áll rajthoz, miközben mindkét futamon megjelentek és
megjelennek „sportdiplomatáink” is a versenyirodákon. Ifj. Kanyik Antal számolt be nekünk a
sűrűre sikerült április végéről.
A Boldogkő Rallye-n, ha nem is a megszokott
nagy létszámban, de mégis képviseltetve volt a
Kanyik Motorsport csapata - kezdte a
mondandóját Anti. A sikeres, kettős
győzelemmel zárult Orfű Rallye után a
Boldogkő Rallye-ra is felkérte Wirtmann Feri
Julcsit, hogy üljön be mellé a jobb1-be, Joti, az
állandó navigátora Schneer Lacinak segített, így
Julcsi természetesen örömmel mondott igent
erre a
hívásra is. Az időjárásra való tekintettel én most nem
utaztam a helyszínre Mirával, de az előjelek arra
utaltak, hogy egy jó versenyhétvégénk lesz ezúttal is.
Sajnos nem egészen így történt. A verseny alapvetően
jól indult, Feri és Julcsi tudta tartani a lépést Ifj. Érdi
Tiborékkal a Historic Bajnokságban, akik a
fantasztikus, új Ford Sierra Cosworth-ukkal az első
versenyüket futották. A negyedik szakaszon Julcsiék
azt hitték, hogy defektet kaptak, ám mégsem ez
történt.
A tengelycsonk tört el a Ford Escort MK2-ben, és
kiesett alóluk a bal első kerék. Több kilométert
teljesítettek három keréken, de folytatni nem
tudták a versenyt. Édesapámék azért nem indultak
a Polonézzel, mert a csapat nagyobbik része
Horvátországban volt, a Rallye Világbajnokság
futamán. Szüksége volt egy kis kikapcsolódásra a
fiúknak, már az év elején tudtuk, hogy WRC-s
kiruccanás okán ez a futam szinte biztosan ki fog
maradni a Polonéznek. A csapat a versenyirodára is küldött egy embert, mert a versenyzői
összekötő szerepét a Boldogkő Rallye-n Magyari Beck Szabolcs töltötte be. A másik párosunk,
Plesz Márkék voltak, ők több sikerrel jártak,
célba értek és lassan már tényleg
közönségkedvencek lesznek, mert látványosan
és lendületesen mennek, ezt pedig már a nézők
is felfedezték. Az utolsó gyorsaságira amikor
már tényleg minden mindegy volt a számukra
felrakták az utcai gumikat, kicsit átváltottak
Just4Fun kategóriára, de ezzel együtt is jött az
eredmény, másodikak lettek a géposztályukban.
Vidámak voltak, jót versenyeztek. A hétvégén

már az Eger Rallye-n fog szerepelni a csapatnak
egy másik része a Rally2 és a Rally3
Bajnokságokban. A Rally2-ben Kókai Gáborék
képviselnek majd minket Lada VFTS-el. A
Rally3-ban a Kovács család megy az Opel
Astrájával, Gyuriczky Zsolték pedig tesztelni
készülnek a Citroen C2 Super 1600-al. Julcsi

most sem tölti otthon a hétvégét, ezúttal a
pályán kívül vár rá fontos feladat, ő lesz az
Eger Rallye-n a versenyzői összekötő. A
helyszínen ezúttal már én is ott leszek, de
nem a szervizben, hanem nézőként veszek
részt a futamon, Egerben a szórakozáson lesz
a hangsúly, ám ha úgy alakul, akkor
természetesen segítek a srácoknak –
összegezte Ifj. Kanyik Antal a csapatra váró feladatokat.
Rallye2.hu – Salánki Gábor
Köszönjük a segítséget!

