Sobota dla Filipa Nivette i Kamila Hellera
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim załogom, które wystartowały
pierwszego dnia w Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski 14.
Rajdzie Gdańsk Baltic Cup. Jedyna szutrowa runda w kalendarzu RSMP zapowiadała
ogromne emocje dla kibiców i wśród zawodników. Od samego pocz ątku ton rywalizacji
nadawał Filip Nivette i Kamil Heller jadący Skod ą Fabi ą R5. Załoga z numerem startowym
2 wygrała 4 z 5 rozegranych odcinków specjalnych oddaj ąc tylko ostatni ą prób ę
Skarszewy 2 trzykrotnemu Mistrzowi Polski Bryanowi Bouffier. Odcinek specjalny Kolbudy
2 został odwołany z powodu wypadku jaki miał miejsce podczas pierwszej sobotniej p ętli.
Na drugim miejscu umocnił się Dominykas Butvilas, który na koniec dnia traci do Filipa
Nivette 13,2 sekundy. - Filip jedzie bardzo szybko. Jutro nowe odcinki specjalne i
postaram się zniwelować stratę do niego – mówił podczas ostatniego serwisu Butvilas.
Litwin wykazał się dzisiaj dużą rozwagą. Udało mu si ę unikn ąć poważnych błędów na
trasie i dlatego zajmuje tak wysokie miejsce. Tymczasem Bryan Bouffier jad ący
samochodem Ford Fiesta Proto podstawionym przez Stec Rally Rent ze strat ą 22,9
sekundy do lidera zajmuje trzecie miejsce. - Na drugiej p ętli było dużo lepiej i szybciej.
Popełniłem jeden błąd i może straciłem przez to szanse na wygranie 5 odcinka, ale nie
jest źle. Nivette jedzie bardzo szybko, ale jutro też jest dzień. Zobaczymy co si ę wydarzy –
opowiadał na zakończenie dnia Bouffier.
Rewelacją w klasie samochodów napędzanych na jedn ą oś był Kacper Wróblewski,
który startując pierwszy raz na szutrowej nawierzchni pozostawił za swoimi plecami Jacka
Jureckiego i Tomasza Gryca (wszyscy w samochodach Peugeot 208 VTi). Niestety nie był
to udany dzień dla Łukasza Byśkiniewicza, który na 3 odcinku specjalnym wypadł z trasy.
Uszkodzenia Opla Adama okazały się na tyle poważne, że nie zobaczymy tej załogi na
niedzielnych odcinkach specjalnych.
Po godzinie 19 wszystkie załogi wjechały na 45 minutowy serwis zlokalizowany przy
Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Najwięcej, kosmetycznej pracy było przy
Skodzie Fabii R5 Filipa Nivette, którą trzeba było ponownie wyposażyć w obydwa
zderzaki. W niedzielę na kierowców czekają 4 próby sportowe pokonywane w dwóch
pętlach. Ostatni odcinek Kartuzy 2 będzie rozegrany jako Power Stage. Kierowcy, którzy
zajmą pierwsze trzy miejsca będą mogli dopisać do swojego dorobku dodatkowe punkty.
Klasyfikacja generalna 14. RGBC po pierwszym dniu:
1.Filip Nivette/Kamil Heller Skoda Fabia R5 29:24.2
2.Dominykas Butvilas/Renatas Vaitkevicius Skoda Fabia R5
3.Bryan Bouffier/ Gilbert Dini Ford Fiesta Proto
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