Kedves Versenyzőink, Tisztelt Nézők, Kitartó Sporik, és Szívós Segítők!

Az Arrabona Rally Club azon tagjai szólnak most hozzátok, akikkel ugyan mindig találkoztok,
de ritkán beszéltek érdemben. Jelezni szeretném, hogy Veletek és sok más társammal együtt alkotjuk
az A-R-C-t. MI vagyunk az A-R-C, nem egy ember, nem egy gyorsasági, nem egy évad, nem egy
sérelem, nem egy jó év, vagy egyéb megfoghatatlan fogalom. Egy közösség vagyunk kisebb-nagyobb
hibákkal, de sokkal több erénnyel. Büszke akarok lenni arra, hogy egy ilyen csapat tagja vagyok.
Első és legfontosabbnak vélt mondani valóm az, hogy kérlek Titeket arra az egyszerű dologra,
hogy gyertek el minél több rendezvényünkre, hogy megtisztelhessünk benneteket egy kiválóan
megrendezett versennyel, Ti pedig örömet szerezzetek nekünk egy látványos autózással, egy jó
beszélgetéssel, számos pengeélen táncoló helyzettel, és az ezeket megörökítő fotókkal. Hisz ez a
lényege… szálljon le a lila köd, a sporik lába is remegjen, amikor alacsonyan szálltok el előttük. De
verseny vége után kérek mindenkit, hogy oszoljon el a köd. Legyünk ugyanaz a csapat, mint verseny
előtt. Mert sajnos egy-egy sérelem semlegesít az emberben ezernyi pozitív csalódást is.
Mi rendezők-pályaépítők-sporik szívünket lelkünket beletesszük a versenybe. Van, aki
munkahelyről lóg, van, aki egyetemen bliccel, van, aki még a barátnőről is képes lemondani ilyenkor,
hogy verseny legyen! Viccet félretéve érezzük mi is a hiányosságokat, hogy valami nem olyan, mint
„anno”, érezzük, hogy feszült a légkör, hogy szorít az idő, hogy nincs energia, ingerlékenyek vagyunk.
Ezen szeretnénk változtatni ezzel a közleményünkkel. Kommunikációs szakadék tátong köztünk, amit
nem lesz elég áthidalni, hanem hosszútávon fel is kell tölteni, hogy a „Rally vagy semmi!” ne csak egy
elcsépelt szlogen legyen. El kell indulnunk az úton, különben hamar ott találhatjuk magunkat, hogy
hétvégén az egyik kereskedelmi csatornán nézzük a „B@lázs sót” egy fergeteges verseny helyett.
Önző módon megkérek mindenkit, hogy segítsünk magunknak ötletekkel! –Most megkérek
mindenkit, hogy ne gondolja azt magában, hogy „Én már elmondtam a múltkor egyszer valakinek”. –
Arra az a valaki sem emlékszik, hát még Mi, akik nem is hallották! Volt alkalmunk némi utazással
eltöltött idő alatt töprengeni a témán, és született néhány ötlet, hogy:
-

Pályabejárás során, a navigátor felírhatná egy megjegyzés lapra az észrevételeit a
pályával kapcsolatban! (Ezek alapján egy szombati pályabejárás esetén vasárnapra
korrigálni tudjuk a hiányosságokat, módosíthatunk ezt-azt)

Szándékosan nem írom le a többit, hisz ha mindenki egy-egy ötlettel ajándékoz meg Minket, már
nagy lesz a választék, hogy mivel javíthatnánk a hatásfokon, mivel emelhetnénk a rendezvény
színvonalát, stb.
Végezetül pedig: Kérlek Titeket versenyzőink, akik elhagytatok Minket, hogy bocsássatok meg
minden lefújt versenyünkért, minden időpontváltozásért, minden elszámolt hibapontért, minden
lassító előjelző hiányért, minden megállapított időért, minden etapban megtett gyorsért, de
legfőképp minden emberi csalódásért. Sokat hibáztunk, de rendbe kell hoznunk a dolgokat. Na jó…
ha a megbocsájtás nem is megy olyan könnyen, akkor toljuk el a sérelmek megemésztését egy olyan
távolabbi időpontra, amikor az erős kötelék képes lesz felőrölni a problémát egy jó hideg sör mellett!
Várunk Minket a következő versenyünkön!
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