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S.B.C. Rallija Komandas ekipāža Aleksandrs Grīva un Jānis Veilands izcīna uzvaru
nacionālajā grupā un 7.vietu absolūti vienīgajā grunts rallija posmā Vācijā "Lausitz Rallye 2015".
Kopumā uz starta izbrauca 69 ekipāžas no kurām 26 ekipāžas izstājās dažādu tehnisku iemeslu
vai avāriju dēļ. Kopumā rallijā bija 13 ātrumposmi no kuriem 6 pa tumsu. Par to, kā komandai
gāja šajā posmā sīkāk komentē Aleksandrs Grīva:
"Uz Vāciju devāmies jau 3.reizi - šoreiz ātrumposmi bija savādāki un sarežģītāki nekā
iepriekšējos gados. Kopumā rallijā sacensību ātrumposmos bija jāveic 184 km. Pirmajā dienā
bija 4 ātrumposmi no kuriem visi bija pa tumsu. Jau pirmā ātrumposma startā rallijs varēja
mums beigties, jo no savas vietas špūrē ārā izlēca pusass nogriežot daļēji šlices - auto uz
priekšu vairs negāja. Bija jāsaslēdz centrālais diferenciālis uz "lock" režīmu un tādējādi jātiek
vismaz līdz finišam. Šajā ātrumposmā zaudējam apm.40 sekundes. Mums ļoti paveicās, jo
nenogriezās visas šlices, bet tikai puse. Pusass iekrita atpakaļ atlikušajās šlicēs un otro
ātrumposmu mēs varējam braukt jau sportiskā režīmā. Pēc tam sekoja servisa zona, kurā
Dynamic Sport mehāniķi nomainīja pusasi un mēs varējām sākt cīnīties un nedomāt par
tehniskām likstām. Pēc 4 ātrumposmiem mēs gandrīz bijām atguvuši zaudēto un pirmajai vietai
nacionālajā grupā zaudējām vairs tikai 12 sekundes.
Izbaudījām otrās dienas 9 ātrumposmus un nobraucām tos bez īpašiem starpgadījumiem
uzrādot ātrāko laiku nacionālajā grupā un atpaliekot kopvērtējumā tikai no R5 automašīnām un
D.Butvila EVO-X.
Liels paldies Dynamic Sport komandai: Andim Neikšānam, Jānim Avotiņam, Gundaram Pūrim,
Marekam Borisēvičam, Kasparam Upītim un Shadow servisa mehāniķim Bibonam par tehnisko
atbalstu sacensību laikā un sporta auto loģistiku uz-no Vāciju."
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Foto no sacensībām.

Sponsori un atbalstītāji:
Ģenerālsponsors: S.B.C. Rallija komandas ģenerālsponsors ir metālbūvkonstrukciju firma SIA
S.B.C.
Atbalstītājs: Dynamic Sport
S.B.C. RALLIJA KOMANDAI sekot variet Twitter kontā: http://twitter.com/SBCRALLYTEAM
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