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Kajetanowicz i Baran zwyciężają w Rajdzie
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Bez względu na to, czy wiosna, czy zima załoga Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran okazują się
bezkonkurencyjni na kaszubskich odcinkach specjalnych. Kajetan i Jarek powtórzyli ubiegłoroczny
sukces i zwyciężyli w Rajdzie LOTOS Baltic Cup.
Przewaga czasowa, jaką mistrzowie Polski uzyskali podczas pierwszego dzisiejszego odcinka, pozwoliła Kajetanowi i
Jarkowi być spokojnymi o miejsce w rajdzie, nawet gdy przebili oponę na przedostatniej próbie. Dzięki punktom
zdobytym w klasyﬁkacjach I i II dnia oraz generalnej załoga LOTOS Dynamic Rally Team wyszła na prowadzenie w
tabeli Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2011.

- Wymarzony początek sezonu i fantastyczne uczucie prowadzić w klasyﬁkacji mistrzostw Polski już po pierwszym
rajdzie – powiedział szczęśliwy Kajetan Kajetanowicz. - To był bardzo trudny rajd, tym bardziej, że był moim drugim
startem w życiu po śniegu, więc zwycięstwo cieszy jeszcze mocniej. Panowały fantastyczne warunki, zapominamy
też o tym, że przebiliśmy koło i straciliśmy prowadzenie w dniu. Jednak nie to jest ważne w tej chwili. Ważne, że
wygraliśmy rajd. To był nieprawdopodobnie udany weekend i dostarczył nam mnóstwo frajdy. Daliśmy z siebie
wszystko i byliśmy mocno skoncentrowani. Cały zespół spisał się doskonale w tych zimowych warunkach i bardzo
dobrze przygotował dla nas samochód. Prowadzimy w mistrzostwach Polski i cieszę się, że zwycięstwo odnieśliśmy
tutaj, w Gdańsku, na terenie siedziby tytularnego partnera naszego zespołu.
- Perfekcyjny rajd, dzień również prawie doskonały – powiedział po rajdzie Jarek Baran. - Nasz sukces dedykuję
wszystkim, którzy tak ciężko pracowali zarówno przed rajdem, jak i przez ostatnie dni. Atmosfera w zespole jest
fantastyczna. Samochód spisywał się bardzo dobrze, a my staraliśmy się wykorzystać przewagę, którą osiągnęliśmy
dziś rano dzięki dobremu doborowi opon. Przedostatni odcinek był dla nas thrillerem. Na szczęście mieliśmy sporo
cennych sekund w zapasie i sytuacja była na tyle komfortowa, że mimo przebitej opony, mogliśmy wygrać rajd. A
nie ma co ukrywać – właśnie po to tu przyjechaliśmy.
Partnerami zespołu w sezonie 2011 są: producent paliw LOTOS Dynamic oraz producent olejów LOTOS, a także STP,
Szkoła Jazdy Subaru i Arcold.

