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S.B.C. Rallija Komandas ekipāža Aleksandrs Grīva un Jānis Veilands izcīna 4.vietu A+ klasē
un
13.viet
u
absolūtajā vērtējumā Latvijas Rallija Čempionāta ceturtajā posmā "Talsi 2013". Kopumā uz
starta izbrauca 62 ekipāžas no kurām 21 ekipāžas izstājās dažādu tehnisku iemeslu vai avāriju
dēļ. Kopumā rallijā bija 12 ātrumposmi, no kuriem 2 bija Talsu pilsētas ātrumposmi. A+ klasē
bija 11 ekipāžas. Ņemot vērā dalībnieku sastāvu un tehnisko sagatavotību mērķis uz šo
sacensību bija iekļūšana TOP15 absolūtajā vērtējumā un pēc iespējas augstāka vieta savā
klasē, lai iegūtu punktus sezonas kopvērtējumam. Par to, kā komandai gāja šajā posmā sīkāk
komentē Aleksandrs Grīva:
"Uz šo sacensību bijām noskaņoti cīņai. Kopumā esam gandarīti ar mūsu uzrādīto tempu
rallijā "Talsi 2013", bet apmierināti ar rezultātu, jo zinām, ka varējām arī izcīnīt 3.vietu. Ir
jāuzlabo dažas lietas automašīnai, kā galveno izceļot amortizāciju - tā mums joprojām vēl ir no
2007.gada un vairs nav konkurētspējīga. Apskatoties video no malas ir redzams, ka mūsu auto
neturas uz ceļa tā, kā pārējās ātrāko ekipāžu automašīnas. Šajās sacensībās cīnījāmies ne tikai
par rezultātu, bet arī ar ļoti lielām muguras sāpēm. Man visa piektdiena pierakstot trasi bija jau
"zem medikamentiem", jo bija nospiests muguras nervs, iespējams saasinājums sākās dienu
iepriekš, kad nopeldējos pārāk aukstā ūdenī. Rezultātā sestdien no rīta vairs nespēju piecelties
no gultas un mēs devāmies uz Talsu slimnīcu. Daktere pieslēdza pie sistēmas, sašpricēja un
teica: "nu, nezinu kā Tu tajā rallijā brauksi....". Saņēmos un braucu! Pilsētas ātrumposmā
izdevās pat uzrādīt 6.absolūto laiku.
Mērķi esam izpildījuši un tagad gatavosimies nākamajam posmam, kas notiks Igaunijā "Auto24
Rally Estonia".
Kopumā Rallijs Talsi 2013 bija lieliska sacensība, tiesa gan, prasīga un nesaudzīga pret
automašīnu!
Foto , onboard , video no malas , rezultāti .
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Ģenerālsponsors: S.B.C. Rallija komandas ģenerālsponsors ir metālbūvkonstrukciju firma SI
A
S
.B.C.

Atbalstītājs: auto24.lv

P.S. Paldies arī MDD GRUPA, masierei Monikai no Stendes un Talsu slimnīcas dakterei un
māsiņām!
S.B.C. RALLIJA KOMANDAI sekot variet Twitter kontā: http://twitter.com/SBCRALLYTEAM
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