Ifj. Kanyik Antal: Minden párosunk kupákkal térhetett haza Zalaegerszegről
Új szerepkörben is ki próbálta magát a 2. ZEG Rallye Show-n a Kanyik Motorsport, ahol ezúttal
is több fronton kellett helyt állnia a csapatnak. Ifj. Kanyik Anti foglalta össze a hétvége
tapasztalatait.
Második alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen és környékén a ZEG Rallye Show-t,
ami a sikeres, tavalyi bemutatkozás után újra hatalmas tömegeket vonzott, nagy
népszerűségnek örvendett. Milyen csapattal érkeztetek meg Zalába?
A legfontosabb feladatot ezúttal is Julcsi kapta, ő
versenyzői összekötőként ténykedett a futamon,
miközben én elsősorban Mirára, a kislányunkra
vigyáztam. Az elmúlt hetekben Hibján Józsiék
műhelyéből hozzánk került egy Peugeot 208R2-es
versenyautó, amit Angyal Tamással közösen vásároltunk
meg. Tomi sokat navigált Ördögh Mixi mellett, már régen
szeretett volna a volánhoz is odaülni, vezetni, így került
képbe nálunk ez a jó kis 208-as, amit nem régen elhoztunk Nyíregyházáról. A 2. ZEG Rallye
Show előtt jött egy lehetőség, hogy adjuk bérbe az autót, és annak ellenére, hogy soha nem
vettünk még részt ilyesmiben, rábólintottunk az üzletre. Kicsit izgultunk, de minden rendben
volt a szeles és esőmentes versenynapon. Zoltán Kevin, azaz Kisbuszos ült be erre a versenyre
a bal1-be, Csernai Zsolt diktálta az itinerét és a 11 gyorsasági szakaszból az L2-es
géposztályban hetet megnyerve arattak kategóriagyőzelmet, míg az abszolútban kilencedikek
lettek. Titkon bíztunk a jó eredményben, a rajt előtt teszteltünk, a beállítások jók lettek, a srácok
pedig gyorsak, megvalósították az elképzeléseinket.
A Top3-ból sem hiányozhattak a Kanyik Motorsport versenyzői…
Cseh Vilmos és Bán Viktor több, mint egy év után ment
újra aszfalton a Skoda FabiaR5-ösével, ám a fiúk hamar
beletaláltak a jó ritmusba Zalaegerszegen, hiszen az
ötödik szakasztól az utolsó előttiig az abszolút második
helyen álltak. Végül a dobogó harmadik foka lett az övék
az összetettben, ahogy az L4-es kategóriában is, de
semmi okunk a szomorkodásra, ez is nagyon szép
eredmény.
Aki elindult a csapatból, az dobogóra is állhatott. A R3-as géposztályban a Kovács-Kovács
duó 12-ből 10 szakaszt nyert meg, de a győzelem sajnos mégsem az övék lett.
Dominik és Zoli Opel Astrája jól állta a sarat, egyetlen
féltengelytörést leszámítva, ezzel viszont sok időt
vesztettek a második és a harmadik szakaszon. A
szervizben megjavították a srácok a kocsit, így
Dominikék folytathatták a versenyt, és a célig
tesztelhették az új motort, a fejlesztéseket, és készülhettek
a hétvégi, Rally3-as Oroszlány Rallye-ra, ami nekik

bajnoki futam lesz. Összességében nagyon jó kis verseny
volt a 2. ZEG Rallye Show, mindenki jól érezte magát
szuper eredmények születtek. Julcsi mindent megoldott,
Matyi és a csapat kitűnő munkát végzett, én pedig Mirával
felügyeltem őket, így most már megvan a Kanyik
Motorsport kisfőnöke is. 😊
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