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Nagyon örülünk ennek a második helynek!

A kis portugál szigeten megrendeze� jubileumi 50. SATA Rallye Acores futamon

sikeresen beért a célba a Botka Rally Team párosa. Botka Dávid és Mihalik Péter

technikai gondokkal küzdö� , de végül a második helyen állha� ak fel a dobogóra

Ponta Delgada főterén. A szervizcsapat is komoly munkát végze� és ők is nagyban

hozzájárultak ahhoz, hogy a bajnokságban továbbra is kategóriája második helyén

álljon a Mitsubishivel versenyző páros.

’Csak verseny első 5 szakaszon tudtunk problémamentesen autózni. Aztán jö� ek szép

sorban a gondok. Olyanok, amik elő� e még sosem… Hogy egy hajtáskomputer meg

tud hibásodni, azt sosem gondoltam volna… Elment a kormányszervó, leszakadt a

kormánymű. Célba értünk és be tudtunk jönni a második helyre és ez a legfontosabb’ -

értékelte a futamot Botka Dávid.

A szervizben a srácok nagyon komoly munkát végeztek, volt dolguk rendesen.

Köszönöm a segítségüket! Mi is szereltünk Pe�vel etapon, vagy a kormányművet

próbáltuk rögzíteni, vagy kereket cseréltünk, hogy a megfelelő mintával tudjunk menni

az egymás után következő különböző gyorsaságikra. Pihenni abban a három percben

tudtunk, ami a beíró és a rajt közö� volt… :)

Mindig azt mondom, hogy ez nehéz verseny volt, most bizton állíthatom: ez volt idén a

legnehezebb!

Eddig nagyjából gondmentesen autóztunk, most ez gondokkal teli volt. Olyan hibák,

ami nem a felkészítés hibája, az alkatrészek hibásodtak meg folyamatosan.’

A zárónap két kör közö� fél órás szervizében nagy volt a rohanás: ’Elment a

kormányszervónk a szomba� második gyorson. Mentünk két szakaszt szervo nélkül,

aki tudja, hogy milyen ez, annak nem kell magyarázni… Ezt megjavíto� uk a

szervizben. A második kör első szakaszán leszakadt a kormányművünk. A pótkerék

spaniferével próbáltuk rögzíteni, ami természetesen nem sikerült maximálisan, nagy

volt a mozgása így is. Az egyenesekben is össze-vissza mozgo� a kormánymű,

folyamatosan olyan érzést ado� , mintha hol az egyik, hol a másik kerék lenne

defektes. De az, hogy másodikak le� ünk, az felejte� ezt az egészet.’
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Három pontot tudo� faragni a hátrányából a Botka Rally Team párosa, így továbbra is

a második helyen állnak a fiúk az ERC2 kategóriában, négy pon� al lemaradva az első

helytől. Az ERC következő futama a belga Ypres Rallye lesz június 25-27. közö� .

’Nem indulunk Belgiumban. Az éves értékelésbe az első öt versenyből csak a legjobb

négy számít bele. Van három második és egy negyedik helyünk, mindenhonnan pontot

hoztunk haza, így most ezt a futamot kihagyjuk.

Nem mellesleg, Mihalik Pe�nek a jövő héten szüle�k a kisfia, neki is jobb így, hogy a

családdal tud lenni az első hetekben.

A terveink szerint a szezon második felének első négy versenyén szeretnénk elindulni: a

következő a murvás észt verseny lesz, majd a Barum aszfaltja után újabb két murva

futam, a ciprusi és a görög, majd ha a végén szükséges, akkor elmegyünk Svájcba is.’


