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Bár Miskolcon nem sikerült pontokat szereznünk, optimistán készültünk a versenyre, egyrészt soha 
nem adjuk fel, másrészt az idei év első murvás versenye következett. 
Az autót felkészítették a szerelőink (köszönet érte :-)) a motor meglett csinálva de a 
szervízcsapatunkban változás történt. A miértre most nem térnék ki... 
A versenykiírást átolvasva rájöttünk, hogy vannak ismerős pályák és ennek szellemében mentünk 
csütörtökön pályákat bejárni, megismerni a környéket. Én tavaly nem voltam itt , így nekem 
különösen is figyelni kellett. 
A rendező 4szeri felírást, ellenőrzést engedélyezett ami bőven elég volt a pontos itiner íráshoz. 
Lacival megbeszéltük, hogy a sok hosszú egyenesek miatt ez nem a mi versenyünk, hiszen a jóval 
erősebb Hondákkal fel sem vehetjük a versenyt de a kategóriánkat azt szeretnénk megnyerni. 
Pénteken prológgal kezdtük a versenyt és ha nem hagyunk ki egy gumi sort még jó is lehetett volna... 
:-) 
Szombaton délután 1 órakor (!) rajtoltunk ami szokatlan volt. 
Első gyors a káldi körgyors volt ami majd nem meghozta versenyünk végét is mert az első lassítóba 
olyan tempóba érkeztünk... De majd a belsőkamera megmutatja. :-) 
Laci tökéletes összhangba került az autóval, én pedig megpróbáltam ezt az összhangot maximálisan 
levezényelni és kordában tartani. Sorra teljesítettük a gyorsaságikat és az első szervizben sem kellett 
a fiúknak sokat dolgozni mert minden rendben volt. 
Az első kör után kategóriánkat vezettük és az abszolút értékelésben pedig a harmadik helyen álltunk. 
Számunkra meglepő módon tudtuk tartani a lépést a Hondákkal és ezt mi sikerként könyveltük el.  
A második körre kicsit sarasabbak lettek a pályák, mert egy kisebb felhőszakadás átvonult a szakaszok 
felett. 
Féktávokra figyeltünk és még tudtunk gyorsulni is. 
Az utolsó gyors rajtjában láttuk, hogy Dezsőéknek gondjuk akadt így mondhatjuk azt, hogy az ölünkbe 
hullott az abszolút második hely de azért ezért is meg kellett dolgozni. 
Összességében megnyertük a kategóriánkat és abszolút másodikok lettünk ezen a nagyon pörgős és 
remek versenyen, köszönettel a rendezőnek.  
Sötétben történő díjkiosztó után kicsit fáradtan de boldogan indultunk haza és friss erővel készülünk 
a 44. Mecsek Rallyra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


