Ifj. Kanyik Antal: Két autóval is bővült a csapat a Mecsek Rallye előtt
A Mecsek Rallye-ra ismét összesereglik a Kanyik Motorsport apraja-nagyja, hiszen sok
versenyzőpárosunk döntött úgy, hogy rajthoz áll hétvégén a nemzetközi résztvevőket is bőven
felvonultató népes mezőnyben.
A Dunakanyar Rallye-n szerepelt legutóbb a Kanyik
Motorsport csapata, ahonnan jó szájízzel tértünk haza,
minden versenyzőpárosunk célba ért - emlékezett vissza
Ifj. Kanyik Anti a május végi szereplésükre. Most
viszont már Magyarország
legkomolyabb múltú futama,
az 55. Mecsek Rallye
közeleg, csütörtökön fogunk
felkerekedni, hogy mi is újra bevegyük Pécset és környékét. Teljes
erőbedobással készülünk már egy ideje az újabb kihívásra, de még
az utolsó napokra is maradt
egy kevés dolgunk. Sokan
állnak rajthoz Baranyában
részben,
vagy
teljesen
kanyikos színekben, számos
versenyzőpáros
képvisel
minket a Historic Európa Bajnokság résztvevőit is
felvonultató színes
mezőnyben.
A
Rally1-en belül a
Vida Péter-Bárdos Péter párosnak köszönhetően a
Peugeot Kupában is érdekeltek leszünk, illetve a Historicos versenyzőink is indulnak, sőt a csapat ezen szekciója
tovább bővült az elmúlt futam óta. Ők lesznek nálunk
többségben, és visszatérő is van köztük. A két Peti
fentebb
említett
Peugeot 208-asa fel van már készítve, ám néhány apróbb
alkatrész még úton van a kocsihoz, ezeket kicseréljük és
teljes erőbedobással taposhatják is a fiúk a gázt a Mecsek
Rallye csütörtöki, hivatalos tesztjén a felkészülésük
csúcspontjaként. Ha lesz rá módom, akkor az itiner
felírásában is segítem majd a srácokat. A Historic
Bajnokság versenyére hazautazik Lévai Ferkó, aki
elővette az Opel Kadettjét, ennek többek közt a
vizsgáztatásában is
segédkeztem. Kalapács Zsolték szintén indulnak, az
Opeljük kuplungját kellett javítani, de információim
szerint rendben van a kocsi, készülődnek a fiúk a nívós
megmérettetésre. A napokban a születésnapját ünneplő
Plesz Márkék Ladájába tudomásom szerint még készül a
motor, reméljük időben összeáll minden és gond nélkül
abszolválják a szakaszokat Márkék is Pécsen. Új autó

kerül a csapatba Szabó Krisztiánnak, azaz Szafinak
köszönhetően, nagy örömünkre megszaporodnak a zöld
Ladák a Kanyik Motorsportnál, ugyanis egy pontosan
ugyanolyan zöld Zsigulit készítettek Krisztiánék, mint
amilyen a Plesz Márkéké, az autó most fog bemutatkozni
a nagyközönségnek. Náluk is volt még utolsó utáni
pillanatban autóvizsgáztatás, és más egyéb nyalánkságok
is akadtak, de
már minden akadály elhárult a részvételük útjából.
Természetesen Édesapámék is
ott lesznek Pécsett a Polonézzel,
ők legutóbb a Boldogkő Rallyen vettek részt, bízunk benne,
hogy velük együtt rendben eljut
majd a céldobogóig minden
egyes versenyzőpárosunk. A csapatban történt egy kis változás, mert nem
régen hozzánk került egy Peugeot 208R2-es versenyautó, ami Hibján
Jocitól érkezett a Kanyik Motorsporthoz, és ezzel Angyal Tamás fog
menni majd egyszer, de egyelőre csak annyit tudunk, hogy valahol és
valamikor, a konkrétumokat jelenleg még én sem tudom - zárta le a
Mecsek Rallye-val és a csapattal kapcsolatos híreit Anti.
Köszönjük szépen a segítséget!

