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Rafał Kręcioch i Tomasz Borko rozpoczynają wspólny sezon RSMP 2016
Rafał Kręcioch w swoim zeszłorocznym debiucie na trasach Rajdu Świdnickiego, sprawił bardzo
dużą niespodziankę i wygrał rywalizację w Klasie 4F. W tym roku charakterystycznego Forda
Fiesta R2 w barwach firmy Evo-Tech znów będziemy mogli zobaczyć na trasach w Świdnicy, ale
Rafał będzie startował z nowym pilotem, Tomaszem Borko. Do mocnego i bardzo wyrównanego
składu dołączyło kilku nowych kierowców, a więc czeka nas kolejny sezon zaciętej walki w Klasie
4F. Załoga Kręcioch / Borko z pewnością będzie ważnym punktem tej rywalizacji.
Rafał Kręcioch: „Te kilka ostatnich dni było naprawdę trudne, ale tylko dlatego, że nie mogłem
doczekać się startu. Po zeszłym sezonie już dużo bardziej mogę się spodziewać tego co nas czeka
w Świdnicy, ale tym bardziej cieszę się, że tu jesteśmy.
Czeka mnie duże wyzwanie – przyzwyczajenie się do jazdy z nowym pilotem. Od dłuższego czasu
wiedzieliśmy, że Marcin nie będzie mógł wystartować w Świdnicy, więc na prawy fotel wsiadł
Tomek i postanowiliśmy kontynuować współpracę przez cały sezon. Chciałem Marcinowi bardzo
podziękować, bo naprawdę wykonaliśmy razem doskonałą pracę i jego doświadczenie bardzo
dużo mi dało. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli razem wystartować. Tomek to również
bardzo dobry pilot i długo się znamy, więc jestem pewien, że na odcinku szybko się dopasujemy.
Samochód i doskonały zespół pozostaje ten sam, ale starałem się dużo lepiej przygotować do
tego sezonu. Popracowałem przed sezonem nad kondycją, a na testach spędziliśmy sporo czasu
w rajdówce. Mogłem liczyć nie tylko na wsparcie ekipy Evo-Tech, ale również popracować z
Kacprem Wróblewskim i Łukaszem Pieniążkiem – zawodnikami nadal młodymi, ale z dużym
doświadczeniem i talentem – co jest dla mnie bardzo cenne.
Jeśli chodzi o walkę, która na nas czeka, to tak samo jak pokazał cały sezon 2015, na pewno nie
będzie łatwo. Mamy grono bardzo szybkich zawodników, ale to sprawia, że rywalizacja daje
naprawdę satysfakcję. Podchodzę do tego rajdu z dużym spokojem i to mnie cieszy. Liczę na to,
że wrócimy ze Świdnicy w bardzo dobrych nastrojach, ale w tej chwili mam po prostu nadzieję na
ogromną radość z jazdy. Wszystkim nam życzę emocjonującego weekendu.”
Tomasz Borko: Z Rajdem Świdnickim (Elmotem) mam wiele pozytywnych wspomnień, pierwszy
raz jechałem tutaj jako szachownica i pierwszy raz wygrałem generalkę, gdy był rundą Pucharu
PZM. Mam nadzieję, że tym razem też będę miał takie wspomnienia i z Rafałem wygramy
pierwszy nasz wspólny rajd w klasie 4F.
Z tego miejsca dziękuję naszym partnerom : Producentowi obuwia Lavaggio, LOKALMEDIA Sp.
z o.o., Team - Meble Salon Meblowy Przedwojów 95, www.smakoweinspiracje.pl oraz firmie
EVO Tech za przygotowanie samochodu.”

