Informacja prasowa
Szybkie i równe tempo załóg Subaru na Rajdzie Nadwiślańskim
Dwa dni pasjonującej rywalizacji, jedenaście odcinków specjalnych i meta tuż przy lubelskim
zamku. Taki był w skrócie Rajd Nadwiślański w którym wzięły udział dwie załogi Subaru
Poland Rally Team. Szybka i bezbłędna jazda zaowocowała piątym miejscem duetu Marcin
Słobodzian i Jakub Wróbel oraz szóstą lokatą Miko Marczyka pilotowanego przez Szymona
Gospodarczyka.

Pierwszy dzień rywalizacji to równa jazda obu załóg i znakomita końcowka na OS-ie miejskim Lublin
Arena. Marcin Słobodzian uzyskał na nim trzeci czas przejazdu a Miko Marczyk był wolniejszy o 0,1
sekundy zajmując czwarte miejsce za kolegą z zespołu.
W niedzielę obie załogi kontynuowały taktykę szybkiego pokonywania odcinków i nie popełniły
większych błędów. Długie proste na OS-ach nie preferowały samochodów N-grupowych, ale nie
przeszkodziło to reprezentantom Subaru Poland Rally Team regularnie meldować się w pierwszej
szóstce najszybszych kierowców. Oprócz wysokich miejsc w klasyfikacji generalnej Słobodzian
wywalczył drugą lokatę w klasie Open N, a Miko Marczyk zajął w niej trzecie miejsce.
Marcin Słobodzian: Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego występu na Rajdzie Nadwiślańskim.
Wszystko poszło po naszej myśli. Wczoraj atakowaliśmy i zyskaliśmy sporą przewagę. W niedzielę
musieliśmy tylko kontrolować sytuację i to nam się udało jadąc bez zbędnego ryzyka. Myślę że plan
się powiódł. Na koniec rajdu jesteśmy na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej i na drugim w
klasie Open N. Bardzo się nam podoba że trzymamy podobne tempo z Miko Marczykiem. Coraz
lepiej czuję samochód. W ostatnim okresie odbyliśmy sporą ilość testów i to procentuje. Zmieniłem
kilka elementów w swoim stylu jazdy i są tego efekty.
Jakub Wróbel: Tempo jazdy podczas dwóch dni Rajdu Nadwiślańskiego było bardzo dobre.
Wczorajsze odcinki specjalne okazały się dużo trudniejsze. W samochodzie panował duży spokój,
staraliśmy się kontrolować sytuację, która poukładała się dla nas bardzo dobrze. Duża ilość pracy
wykonana podczas całego sezonu zaczęła już procentować. Pozostało nam robić swoje i czekać na
rezultaty.

Miko Marczyk: Drugi dzień Rajdu Nadwiślańskiego był dla nas bardzo dobry. Może nie wszystko
da się wyczytać z wyników, ale tutaj w środku w rajdówce podróżowało się nam zdecydowanie
lepiej. Poczułem się pewniej, a nasza jazda była dla mnie momentami naprawdę satysfakcjonująca.
Cieszę się że jesteśmy na mecie wysoko w klasyfikacji generalnej i na podium klasy Open N.
Ogromne gratulacje dla Marcina Słobodziana, pojechał bardzo dobry rajd. Widać że rozwijamy się w
dobrym kierunku i że wciąż są spore rezerwy które możemy wykorzystać. Dziękujemy kibicom za
doping i zapraszamy za dwa tygodnie na Rajd Śląska.
Szymon Gospodarczyk: Już drugim rajd przejechany wspólnie z Miko Marczykiem spowodował że
poznaliśmy się już nieco lepiej. Miko jest młodym, ale szybkim i rozsądnym kierowcą. Na Rajdzie
Nadwiślańskim zrobiliśmy wspólnie kolejne dwa kroki do przodu jeśli chodzi o współpracę, więc
jesteśmy zadowoleni. Tempo jazdy mieliśmy równe i szybkie. Nie popełniliśmy w zasadzie żadnych
błędów. Realizowaliśmy założony plan poprawiając się podczas drugich przejazdów tym samych
odcinków. I wynik na mecie okazał się całkiem dobry.
Ostatnia eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – Rajd Śląska - odbędzie się już
za dwa tygodnie w okolicach Chorzowa. Wtedy to rozstrzygną się losy tytułów w klasie Open N i
dowiemy się jakie miejsca zajmą zawodnicy Subaru w klasyfikacji rocznej sezonu 2017.
Partnerami Subaru Poland Rally Team w sezonie 2017 są: Keratronik, Eneos, BZ WBK Leasing
Grupa Santander, SJS, Rodax Budownictwo, Sfera 24 i Braintri.
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