Balogh Jani R5-tel és új navigátorral folytatja
Egy rendkívül változatos és viszontagságos szezon van Balogh Jani mögött, hiszen több műszaki
gond és néhány hiba is hátráltatta a tavalyi bajnoki futamokon. Év végére kisimultak a dolgok
és a Mikulás Ralin egy Ford Fiesta R5-össel jó ízűen és eredményesen autózott, ami
meghatározó élmény volt a folytatást illetően.
Balogh Jani: „A decemberi veszprémi helyezésünk annyiban erősített meg a jövőképpel
kapcsolatosan, hogy mindenképpen ebben az irányban kell tovább haladnunk, ha a korábban
megszokott ívet szeretnénk fenntartani a ralis pályafutásunk tekintetében. Ennek megfelelően
dolgoztunk február közepéig, de nem jártunk túl sok sikerrel, az eddigi korlátainkat sajnos nem
tudtuk átlépni, így változásra volt szükség. Hoznunk kellett egy döntést és egy teljesen új páros,
csapat és felállás indul útjára, ami nagy kíváncsisággal tölt el mindenkit, aki ebben szerepet vállal.
Az utolsó utáni pillanatban sikerült egy olyan egységet összehozni az idei évre vonatkozóan, ami
várakozáson felüli és megteremti azt a miliőt, ami a továbblépéshez elengedhetetlen. Egy három
éves korlátfeszegetésen vagyunk túl, ami rengeteg örömöt okozott nekünk, de most egy új
fejezetet nyitunk a ralis könyvünkben. Az egyik szemem sír, hiszen hét év után kell váltanunk, a
másik viszont nevet, ami mindenképpen a haladásunkat és a fejlődésünket jelképezi.”
Balogh Jani a 2018-as szezonban Szőke Tamás navigátorral és a Topp Cars által biztosított Skoda
Fabia R5-össel fog rajthoz állni a magyar bajnokságban.
Balogh Jani: Ennél jobb felállást elképzelni se tudtam volna, hiszen a technikai háttér
tekintetében egy tapasztalt csapatról beszélünk, és Szőke Tamás is több mint tíz év navigátori
tapasztalattal rendelkezik, amit nagyon komoly pilóták mellett gyűjtögetett az elmúlt szezonok
során. Nyílván össze kell csiszolódnunk, de azzal a hozzáállással, amit mind a ketten képviselünk
szerintem nem lesz nehéz. Rám egy picivel nagyobb feladat hárul, mivel egy olyan típussal
folytatom a versenyzésemet, amivel már van némi ismeretségem, de eléggé hiányos a tudás,
mert sok nyitott kérdéssel szálltam ki abból az autóból. A feladat adott, hogy minél hamarabb
versenyképessé tudjunk válni és fel tudjuk venni a tempót az R5-ös mezőny elejével, és ott
tudjunk autózni az esélyesek között.”

Szőke Tamás: „Nagy várakozással tekintek az előttünk álló közös munkára és kihívásokra. Már
tavaly szereztem némi tapasztalatot az autót illetően, amit remélem közösen is tudunk majd
kamatoztatni. Jani egy elszánt pilóta és nagyon tudatosan áll a dolgokhoz, ezért bízom benne,
hogy hamar közös hullámhosszra kerülünk és igazán eredményesen fogunk együtt dolgozni. A
leendő csapatunkkal már versenyeztem egy szezont és elmondhatom nagyon profi a hozzáállás a
Topp-Cars-nál is. Az Eger Rally előtt egy nagyobb tesztprogramot fogunk teljesíteni, ami alatt Jani
jobban meg tudja ismerni az autót és mi is összehangolódhatunk.”

