Białystok, 06.09. 2010 r.
Życiowy wynik Butruka na Rajdzie Warszawskim

Kamil Butruk i Maciej Wilk zajęli piąte miejsce w klasyfikacji generalnej 36. Rajdu
Warszawskiego, szóstej eliminacji Platinum Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Wywalczyli też znakomite, drugie miejsce w grupie N. To z pewnością życiowy
wynik białostocko-krakowskiej załogi.

Zespół po wypadku na Rajdzie Rzeszowskim skutkującym bardzo poważnymi
uszkodzeniami rajdówki długo zastanawiał się nad startem w sierpeckiej imprezie.
Ostatecznie zdecydowano się na dozbrojenie treningowego Mitsubishi Lancera Evo IX.
Czysta i bezbłędna jazda w trakcie dwóch dni rywalizacji na wymagających, sierpeckich
szutrach zaowocowała doskonałymi wynikami. Wcześniej Butruk i Wilk świetnie spisali się
również na Rajdzie Elmot (szóste miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w grupie N).
Wywalczyli także trzecie miejsce w N-ce podczas 67.Rajdu Polski. Bez wątpienia jednak
największym sukcesem załogi jest wynik wywalczony podczas Rajdu Warszawskiego.
Kamil Butruk: Bardzo cieszymy się z tak wysokiej pozycji na mecie. Myślę, że jest ona
owocem czystej i równej jazdy. Nie przytrafiały się nam właściwie żadne nieprzewidziane
przygody na odcinkach specjalnych. Samochód przygotowywany przez Rally Technology i
ekipę Marczuk Motorsport bez problemu wytrzymał trudy szutrowego rajdu, choć decyzja o
starcie zapadła dosyć późno i było mało czasu na dozbrojenie i przejrzenie auta. Dlatego
bardzo dziękuję całemu naszemu zespołowi za zaangażowanie i pracę nad Lancerem
niemal do ostatniej chwili. W obliczu takiego wyniku i zdobytych punktów chcielibyśmy
wystartować w dwóch kończących cykl rajdach oraz walczyć o jak najlepsze miejsca w
klasyfikacji generalnej i grupie N.
Maciej Wilk: Mam nadzieję, że limit pecha na sezon 2010 został wyczerpany na Rajdzie
Rzeszowskim. Dobry wynik wywalczony w Sierpcu odnowił nasze nadzieje, na dobre miejsce
w klasyfikacji końcowej sezonu. Z pewnością nie będzie to łatwe, ale damy z siebie
wszystko. Start w Rajdzie Warszawskim był nam bardzo potrzebny z wielu względów. Także
po to by odzyskać formę po ostatnim wypadku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego występu.
Sponsorami zespołu są: Agencja Reklamowa PLUS – wielkoformatowe reklamy na
budynkach w całej Polsce oraz Motul Kraków - oleje samochodowe.
Więcej informacji na temat rajdu na oficjalnej stronie: www.rajdwarszawski.pl

Kalendarz RSMP 2010:
1. Rajd Elmot (23 - 25.04.2010),
2. Rajd Baltic Cup (14 - 16.05.2010),
3. Rajd Polski (04 - 06.06.2010),
4. Rally Bohemia/CZ (02 - 04.07.2010),
5. Rajd Rzeszowski (06 - 08.08.2010),
6. Rajd Warszawski (03 - 05.09.2010),
7. Rally Kosice/SK (17 - 19.09.2010),
8. Rajd Dolnośląski (08 - 10.10.2010).

Skład zespołu:
Rallytechnology:

MotoSport Marczukiewicz:

Robert Gabryszewski

Łukasz Marczukiewicz

Paweł Lubas

Mateusz Marczukiewicz

Łukasz Wizner

Bartek Dzienis

