Balogh Jani egyelőre
csak Egerre koncentrál
Start Autó Eger Rali 2011 – Futamelőzetes
Új csapat, új autó, új navigátor és új célok, de Balogh Jani a régi – a miskolci pilóta a tőle
megszokott körültekintő felkészüléssel és profi mentalitással készül a 2011-es országos
rali bajnokság futamaira, mindenekelőtt az április első hétvégéjén megrendezésre
kerülő Start Autó Eger Ralira.
Balogh Jani: – Ami a navigátorkérdést illeti, (Holczer) Danival van egy közös
megállapodásunk az Eger Ralira, ami akár egy egész éves együttműködés lehetőségét is
magában hordozhatja a folytatásra. Ez annak a függvénye lesz, hogy hogyan tudunk együtt
dolgozni az egri versenyen, illetve, hogy kölcsönösen meg tudunk-e felelni azoknak az
elvárásoknak, amiket egymással szemben támasztottunk.
– Nem is elvárások ezek igazából, hanem inkább arról van szó, hogy mindketten tudjuk,
hogy kellenek bizonyos feltételek ahhoz, hogy két ember sikeresen együtt tudjon dolgozni
egy raliautóban, és csak akkor érdemes belemenni egy ilyen együttműködésbe, ha azt
látjuk, hogy ez mindenki számára eredményes és gyümölcsöző lehet.
– Idén is maradok az N-csoportban, és egy másik EVO IX-es Mitsubishivel fogok
versenyezni. Tavaly év végén, a Szilveszter Ralin már mentem pár kilométert ezzel az
autóval, idén pedig túl vagyok már egy kétnapos teszten vele, és eddig minden a terveink
szerint alakult.
– Külön öröm számomra, hogy egy olyan tesztet tudtunk teljesíteni, ahol nemcsak az
érzéseinkre hagyatkoztunk, de konkrét adatokkal tudtunk dolgozni, és a tavalyi
eredményeinkkel összehasonlítva javulni tudtunk magunkhoz képest.
– Igazából nagyon sok minden nüánszokon múlik a versenyeken, és én tudom, hogy voltak
tavaly hibáink, amik hátráltattak minket a jó szereplésben, és azt is tudom, hogy mik
voltak ezek a hibák, úgyhogy ezeket szerettem volna mindenképpen kipipálni az új szezon
előtt.
– Úgy érzem, ez sikerült is, mivel a hajtás és a futómű tekintetében is teljesen más irányba
mentünk el, mint tavaly, és nemcsak az érzéseink súgják azt, de az adatok is azt mutatják,
hogy jobbak vagyunk, mint az előző évben. A kérdés persze, hogy a többiek mennyit
javultak a tavalyi évhez képest, de úgy gondolom, hogy ha mi hozni tudjuk majd a saját
legjobbunkat a versenyeken, akkor az elejében mehetünk és nagy csaták részesei lehetünk
majd az idei évadban.

– Az érzéseink tehát pozitívak, és bizakodva vágunk neki a 2011-es bajnokságnak, mivel az
autó teljesítménye és a csapat összetétele mindenképp erre ad okot. Pár rést még be kell
tömködnünk a büdzsénken, és akkor reméljük, idén is teljes szezont futhatunk majd.
– Az Eger Rali eddig általában nem a legjobban sikerült számomra, de tavaly végre
megszakítottam a rossz sorozatomat azzal, hogy célba értem. Idén viszont már szeretnék
tényleg igazán jól szerepelni Egerben, és kijelölni ezzel az utat magam számára a szezon
hátralevő részére. Már alig várom a verseny kezdetét, ha tehetném, már most az autóba
pattannék, és nekiugranék a távnak.

Balogh Jani együttműködő partnerei:
Rock Oil Kft, Nord Orient Kft, "Jánosik és társai" Kft. Delta Truck Haszongépjármű
Centrum, Masped Csoport, SólyomSoft, Dynamic Duo, SZNEZSKA-HUNGARY, Visualia
Design Stúdió, Tiszaújváros Transz Kft, CT Mix Kft, Profi Cash, Káposztás József ev., IKO
Plan Kft, SIBOR 9777 Futárszolgálat, Cola Trans Kft, Crew Print, Hunyadi Zrt, Informatik
Consulting Kft, Első Magyar Jogi Tanácsadó és Közvetítő Zrt, MGM Oil, Tóváros, Zárvasalás
Zrt.
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