Пресрелийз №8
Какво казаха екипажите на пресконференцията след първия
ден на 38. Монбат Рали Сливен
На пресконференцията след края на първия състезателен ден участваха екипажите
на Мегапорт Рейсинг Мирослав Ангелов / Недялко Сивов (Skoda Fabia R5), Григор
Григоров / Петър Сивов (Peugeot 208 R2) и дамския екипаж от Румъния Кристиана
Опреа / Диана Хатеган (Dacia Sandero).
Мирослав Ангелов, пилот на Мегапорт Рейсинг: Първия ден мина доста добре за
нас. Малко ни уплаши прогназата за времето за дъждовно време и подходихме
консервативно в избора на гуми за първите три отсечки – заложихме на меки гуми.
Съответно това се отрази на състоянието им във второто и основно в третата
отсечка, и поради това нямахме възможност да използваме пълния потенциал на
автомобила. За вторите минавания сложихме твърдите гуми и натиснахме във втория
етап. След това разбрахме за проблемите на Йордан Атанасов и в третата отсечка
преминахме в умерено темпо, но въпреки това подобрихме резулата си. За нас беше
удоволствие да пилотираме днес по чудесните етапи на рали „Сливен“ и съответно с
всеки един километър се чувстваме все по-комфортно в автомобила.“
Еди Сивов, навигатор на Мегапорт Рейсинг: „Днешния ден мина страхотно за
нас. Нормален резултат с оглед автомобила, но искам да ви уверя, че не е никак
лесно в автомобила, особено при вторите минавания нещата се случват много бързо.
Смешното е, че точно когато финиширахме последния етап започнаха да падат
големи капки дъжд. Притеснихме се за нашите колеги след нас, защото се очакваше
голям дъжд. Записките ни бяха перфектни и успяхме да дръпнем сериозно, и
очакваме спокойно утрешния ден.“
Григор Григоров, пилот на Григоров Рейсинг: „Изключително много се радвам,
че Тихомир Стратиев участва във всички състезания в националния рали шампионат,
защото темпото което показваме е много високо и във всеки един етап се
преследваме – един етап печеля аз, един той. Това допълнително спомага за моя
ентусиазъм повече да натискам. Вярвам, че феновете са доволни, поне спрямо това,
което виждаме. Всеки един фен се радва на битка за десети и секунди. Доволен съм
от това, което постигнахме и съм доволен от нас, въпреки че все още влизаме в
ритъм. Изпълних всички задачи, които си поставих сутринта“.
Петър Сивов, навигатор на Григоров Рейсинг: „Щастлив съм и доволен, че
попаднах отново в такава среда. Намерихме конкуренция в лицето на Тихомир
Стратиев. Забавлявахме се, защото това, което правим ни доставя удоволствие.
Радвам се и за това че синът ми е на първо място и се спрява отлично със
задълженията. Надявам се, че утре всичко ще мине безаварийно и утре ще се видим
отново тук.“
Кристиана Опреа, пилот: "Отсечките в Сливен са страхотни и много красиви. Аз
съм много доволна от участието си тук, защото само първия състезателен ден е
колкото едно цяло рали в Румъния."
Диана Хатеган, навигатор: "Много сме доволни от днешния ден. Нямахме никакви
проблеми и записките бяха точни. Надявам се на успешен финал в утрешния ден".

