Informacja prasowa
Miko Marczyk trzeci w Kryterium Karowa!
Rajd Barbórka odbywający się w pierwszą sobotę grudnia w Warszawie, to ostatnia impreza
rajdowa w sezonie 2017 w której udział wzięły załogi Subaru Poland Rally Team. Miko
Marczyk pilotowany przez Szymona Gospodarczyka wywalczył w stolicy znakomite czwarte
miejsce i był trzeci na Karowej, a Marcin Słobodzian z Jakubem Wróblem zamknęli pierwszą
dziesiątkę klasyfikacji generalnej.
Na krótkich i specyficznych odcinkach specjalnych rozgrywanych na przemian na Autodromie
Bemowo i Torze Modlin bardzo dobrze radził sobie Miko Marczyk. Świeżo upieczony mistrz Polski
Open N potwierdził swoją formę zajmując odpowiednio na poszczególnych próbach: dwa razy
trzecie, raz czwarte i dwa razy szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Marcin Słobodzian także
meldował się regularnie w okolicy pierwszej dziesiątki.
Kryterium Karowa tradycyjnie już jest rozgrywane oddzielnie i także tutaj obie załogi Subaru
zaprezentowały się znakomicie. Słobodzian i Wróbel wykręcili na najsłynniejszym polskim OS-ie
siódmy czas, a Marczyk z Gospodarczykiem dojechali do mety na trzecim miejscu!
Marcin Słobodzian: Myślę, że tegoroczny Rajd Barbórka był dla nas udany, choć miejscami ciężki.
Warunki były szczególnie trudne na odcinku Bemowo, a trzeba pamiętać że stanowił on większość
rajdu. Koleiny które utworzyły się na części szutrowej były na tyle duże że sprawiały nam kłopot i
wręcz uszkodziliśmy samochód podczas jednego z przejazdów. Mimo to rajd oceniam bardzo
pozytywnie. Udało się nam zakwalifikować na Karową, gdzie miałem okazję jechać po raz pierwszy.
Wrażenie jest niesamowite. Nie mogłem sobie wyobrazić wcześniej jak będzie to wyglądać z
perspektywy kierowcy. Nie ukrywam że stres był spory, ale nasze odczucia podczas jazdy i zaraz
po zakończeniu odcinka są mega pozytywne i jedyne w swoim rodzaju. Ogólnie jestem bardzo
zadowolony, wydaje się, że pokazaliśmy się z dobrej strony i cieszę się z takiego zakończenia
sezonu rajdowego 2017.
Miko Marczyk: Barbórka 2017 to dla mnie prawdziwa petarda! Czwarte miejsce w rajdzie oraz
walka do samego końca w Bryanem Bouffier i z Wojtkiem Chuchałą to coś co można nazwać
wspaniałym przeżyciem. Gdy wspominam teraz że niewiele ponad rok temu startowałem w rajdach

okręgowych Hondą Civic, a w dniu dzisiejszym w zespole Subaru biliśmy się o podium na Barbórce
i wywalczyliśmy trzecie miejsce na Karowej to wciąż w to nie mogę uwierzyć. Potem stanąłem na
podium obok Kajetana Kajetanowicza – mojego największego autorytetu. To są to dla mnie
niesamowite chwile i duże emocje. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że to początek czegoś
dobrego, choć wiem że jest dużo pracy przede mną. Bardzo motywujące jest to że już na tym
etapie moich startów zdarzają się dobre wyniki i czynimy takie postępy. Zimę chcę wykorzystać na
dalszy swój rozwój jako kierowcy i zadbać o dopięcie spraw związanych ze startami w przyszłym
roku.
Partnerami Subaru Poland Rally Team w sezonie 2017 byli: Keratronik, Eneos, BZ WBK Leasing
Grupa Santander, SJS, Rodax Budownictwo, Sfera 24 i Braintri.
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