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S.B.C. Rallija Komandas ekipāža Aleksandrs Grīva un Jānis Veilands izcīna 3.vietu 4WD
open klasē un 3.vietu absolūtajā vērtējumā Latvijas Rallijsprinta Čempionāta trešajā posmā
"Kalnamuiža 2013". Kopumā uz starta izbrauca 43 ekipāžas no kurām 12 ekipāžas izstājās
dažādu tehnisku iemeslu vai avāriju dēļ. Kopumā rallijsprintā bija 7 ātrumposmi, no kuriem 2
bija jāveic divas reizes, bet viens - Kalvenes ātrumposms trīs reizes. 4WD open klasē bija 13
ekipāžas. Konkurence bija ļoti sīva, jo vismaz 8 ekipāžas ātrumposmus finišēja 5 sekunžu
robežās. Ņemot vērā dalībnieku sastāvu un tehnisko sagatavotību mērķis uz šo sacensību bija:
iekļūt cīnīties par TOP3, taču uzvaru šajās sacensībās liedza SS2 ātrumposmā pieļautā kļūda
sagriežoties roterī. Par to, kā komandai gāja šajā posmā sīkāk komentē Aleksandrs Grīva:

"Uz šo sacensību devāmies, lai atjaunotu savas iemaņas braukšanā pa grunts segumu un
tādējādi sagatavotos un stātos ar pārliecību uz starta rallijā "Talsi 2013". Pēdējo reizi pa grunts
segumu braucām pagājušā gadā oktobrī rallijā "Lausitz 2012" - Vācijā, kur izcīnījām 2.vietu D7
klasē. Kopumā esam gandarīti ar mūsu uzrādīto tempu rallijsprintā "Kalnamuiža 2013", bet
apmierināti ar rezultātu, jo izlaidām uzvaru no rokām ar manis pieļauto kļūdu 2.ātrumposmā,
kad mazliet par vēlu sāku bremzēt pirms rotera un tādējādi biju spiests sagriezties, lai tajā
neieskrietu. Noskatoties "onboard" ierakstu no šīs vietas - esam zaudējuši tur apmēram 13
sekundes. Tieši tik sekundes mums pietrūka, lai mēs būtu varējuši būt pirmie un svinēt uzvaru.
Tāds ir rallijs un kļūdīties nedrīkst. Ar šo kļūdu paši sev radījām papildus spriedzi, jo pēc
2.ātrumposma atkritām uz 6.vietu un tagad bija jāsāk cīņa, lai atgūtu zaudēto un pakāptos
augstāk. Tas mums lieliski arī izdevās, jo pēc 4.ātrumposma pakāpāmies uz 5.vietu un pēc
6.ātrumposma bijām jau 3.vietā. Bija atlicis tikai viens - pēdējais 7.ātrumposms. Līdz 2.vietai
(Bergmaņiem) mums bija 6,19 sekunžu deficīts, savukārt mūsu 3.vietu apdraudēja 3 ekipāžas
(Mēnesis, Berķis, Jansons), kur visas šīs ekipāžas aiz mums bija ne vairāk kā 9 sekunžu
attālumā. Skaidrs bija tas, ka visi brauks uz "pilnu" un arī mēs darījām visu ko varējām.
Rezultātā nobraucām šo ātrumposmu kā pirmie ar 5,33 sekunžu pārsvaru pār Bergmaņiem, bet
tomēr kopvērtējumā pēc 7.ātrmposma mums pietrūka nieka 0,82 sekundes līdz otrajai vietai
(Bergmaņiem) un 12,28 sekundes līdz pirmajai vietai (E.Hermanim/G.Veilandam).
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Varētu pat teikt, ka nekad vēl nebijām izjutuši tik blīvu un sīvu cīņu par rezultātiem
ātrumposmos. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši - 7 ekipāžas viena ar otru mainās rezultātos
un visu laiku bija spriedze. Lieliskas sacensības!"
Foto , onboard , video no malas , rezultāti .

Sponsori un atbalstītāji:

Ģenerālsponsors: S.B.C. Rallija komandas ģenerālsponsors ir metālbūvkonstrukciju firma SI
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Atbalstītājs: auto24.lv
S.B.C. RALLIJA KOMANDAI sekot variet Twitter kontā: http://twitter.com/SBCRALLYTEAM
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