Ifj. Kanyik Antal: Julcsinak, Ildinek és Mirának is sok dolga akadt az Eger Rallye-n
Sokaknak már vasárnap véget ért az Eger Rallye és ez így van jól,
de nekem jelenleg is tart a második felvonás, hiszen a
beszélgetésünk idején, csütörtökön este éppen Budapest felé tartok
a verseny helyszínéről. Gyuriczky Zsolték Citroen C2 Super 1600as versenyautóját segítek hazaszállítani a srácoknak - kezdte meg
a Kanyik Motorsport legutóbbi futamának az összefoglalóját
Anti.
A történtekhez
képest
nem
tűnik vészesnek
a kis méregzsák
állapota, de Zsolti majd kitalálja, hogy
pontosan mi és mikor fog vele történni a
továbbiakban. Ők Leventével szerencsére
már otthon lábadoznak, sokat kell pihenniük
az elkövetkező időkben. A jó hírt már közölték, az első ijedség után fognak még ők versenyezni.
Rajtuk kívül további két páros képviselte Egerben a
Kanyik Motorsport csapatát. A Rally2-ben Kókai Gábor
és Báttya, a Rally3-ban pedig Kovács Dominik és Kovács
Zoltán. A Rally3-as párosunk jól kezdte a versenyt,
ügyesen autóztak, de az Opeljük motorja megadta magát.
Jónak ez semmiképpen sem volt jó, mert nagy a kár, de
öröm az ürömben, hogy már épül az új, és erősebb
motorjuk, ennek a motornak pedig így is, úgy is az Eger
Rallye lett volna az
utolsó bevetése. Kókai Gabiék hozták a papírformát,
célba értek, pontot szereztek a kategóriájukban, és nagyon
vidámak voltak. Menni fognak a következő Rally2-es
futamon, a Kazincbarcika Rallye-n is. Gabinak még arra
is volt ereje, hogy április 30-áról május 1-ére virradó
éjszaka hazaautózzon májusfát állítani a lányának, és ha
már otthon járt, akkor gyorsan összedobott egy adag
töltöttkáposztát is, amit reggelre elhozott Egerbe, a csapatnak.
Hihetetlen forma! Nagyon jó hangulatú volt a versenyük. Julcsi
versenyzői összekötőként dolgozott egész hétvégén, Gohér Ildi a
versenyirodán, a rendezők munkáját segítette, én pedig ezúttal
Mirával érkeztem a versenyre és nézőként vettünk részt a futamon.
Igyekeztem pihenni hétvégén, de Mirának húzós volt a programja,
mert autót szerelt és DuEn-nek is adott egy interjút az élményeiről.
A mikrofonnal még az autót is ki akarta festeni, mert azt hitte, hogy
ecsetet tart a kezében. Mi nagyon jól éreztük magunkat Egerben,
és izgatott vagyok, mert hamarosan várhatóak a csapaton belül új
fejlemények, meglepetések, sőt, érik egy óriási szenzáció is, amit
remélem hamarosan elárulhatunk a csapat hűséges követőinek –
zárta az Eger Rallye összegzését Ifj. Kanyik.

Köszönjük a segítséget!

