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Pech braci Szeja na rajdzie Bohemia
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Bracia Szeja rajdu Bohemia nie mogą zaliczyć do udanych. Awaria bezpiecznika, błąd w opisie trasy i
dachowanie oraz „kapeć” na ostatnim odcinku spowodowały spadek z pierwszego na piąte miejsce w Clio
Cup.
W miniony weekend, w dniach 2-4 lipca 2010 roku rozegrano w okolicach czeskiej miejscowości Mladá Boleslav 37.
Rajd Bohemia. Impreza była czwartą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2010, a drugą dla
uczestników rywalizacji pucharu Renault Zdunek Clio Cup. W rywalizacji udział wzięli bracia Jarosław Szeja i Marcin
Szeja, korzystająca z Renault Clio Sport PH2 (Faza I).
Bracia Szeja nie mogą zaliczyć tego rajdu do udanych - Pech prześladował nas praktycznie od samego początku
i mimo, że zrobiliśmy wszystko żeby przygotować się dobrze do tego rajdu, to nie udało się przywieźć
dobrego wyniku. Już na trzecim odcinku specjalnym mieliśmy awarie instalacji elektrycznej, spowodował
ją bezpiecznik wart parę złotych. Straciliśmy tam prawie 13 minut, ale tego nie można było przewidzieć
wcześniej. Na odcinku siódmym, przez błąd w opisie dachowaliśmy, to był koniec jazdy w pierwszym dniu mówi Jarosław Szeja kierowca
Przez całą noc mechanicy oraz ekipa z H&P Auto Sport pracowali nad samochodem, by można było w niedziele
pojechać dzięki SupeRally - drugi dzień rajdu układał się dla nas pomyślnie, ale tylko do ostatniego odcinka,
gdzie złapaliśmy kapcia, a zmiana koła spowodowała, że z pierwszego miejsca w Clio Cup spadliśmy na
piąte. Pocieszające jest to, że udało się przynajmniej przywieść kilka cennych punktów do klasyfikacji
sezonu. Cieszymy się również z kilku wygranych oesów, chyba najwięcej z załóg startujących Clio. Trasa
rajdu była fantastyczna, taka, jaką lubimy, dlatego mam nadzieję, że może jeszcze w przyszłości będziemy
tu mieć okazje startować i mam nadzieję, że będziemy walczył o wyższe lokaty. Przed nami kolejne starty,
dlatego teraz już myślimy wyłącznie o nich. Chciałbym gorąco podziękować moim sponsorom: RUDY
PROJECT oraz Stary Folwark Pietrzyków, a także pozostałym partnerom: TVS, OX.pl, OES Records,
Maxxifoto, Auto Serwis Tomasz Kiecoń, P.design, Spider Design oraz TWA Group Polska – relacjonuje Szeja

