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Erőtlenül
5. Rally Zelezniki 2018.

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY versenyzőpárosa Puskádi János és Gódor Barna idei
második szlovéniai futamát az abszolút értékelés 6. helyén teljesítette. Az előző, kissé
rövidre sikeredett szereplést követően most ugyan célba értek, de a szerencsével most sem
voltak túl nagy barátságban. A Skoda Fabia R5-ös szinte az egész verseny alatt kissé
erőtlenül működött a turbó nyomásszabályzó szelepének hibája miatt.

A Puskádi – Gódor páros az elmúlt hétvégén egy újabb pazar helyszínen állt rajthoz
a Szlovén Rallye bajnokságban. Az 5. Rally Zelezniki gyorsasági szakaszai nagyrészt
az itthon igen népszerű Zagyvaróna – Cered gyors stílusához hasonlíthatóak
leginkább. A rendkívül technikás és kanyargós nógrádi pálya szlovéniai „klónjain”
igazán jól mozgott az R5-ös Fabia.
A szépséghiba csak az volt, hogy a versenyautó motorjának ereje jóval alulmúlta
saját magát. Mindez egy olyan alkatrésznek volt köszönhető, amely minden R5-ös
autóban egyforma és már sokaknak okozott bosszúságot a teljesítmény drasztikus
csökkenése okán.
Az úgynevezett pop-off szelep hivatott szabályozni, vagyis maximálni az R5-ös
autók teljesítményét. Bizonyos, a szabályok szerint meghatározott turbónyomás
felett a benne található membrán egyszerűen elengedi a levegőt, így szabva határt
az „örömöknek”. Amikor ez a szelep hibásan működik, akkor olyan, mintha az
egyik turbócső lyukas lenne, így az alacsonyabb nyomás miatt sokkal kisebb az
autó teljesítménye.
Ennek következtében minden egyes kanyarból való kigyorsításkor jó néhány
tizedmásodperc elveszett, ami a futam végére már több percnyi hátránnyá nőtt.
Sajnos így nem volt esély valódi csatára az áhított dobogós helyezésekért. A pályák
vonalvezetése és maga a verseny hangulata amúgy tényleg fantasztikus. minden
körülmény megvolt egy ragyogó küzdelemhez.

A hétvége folyamán többször is úgy tűnt, hogy hatalmas eső fogja fokozni az
izgalmakat, de végül teljesen száraz pályákon lezajlott az egész verseny. Az
erőviszonyokat tekintve érdekes, hogy a Puskádi – Gódor párossal együtt öt
nemzet versenyzői osztoztak az első tíz helyezésen. A futam népszerűségét mi sem
bizonyítja jobban, hogy a szlovén dominancia mellett olasz, osztrák, horvát,
szlovák és Janiék révén magyar résztvevők is színesítették a mezőnyt.
A ravasz hibát ugyan nem sikerült orvosolni, ám a csodás környezet és az élvezetes
szakaszok miatt mégis pozitív élményekkel tértek haza Janiék és biztosra vehető,
hogy a jövőben még rajthoz állnak majd ezen a versenyen is.

Csökő Zoltán

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY ezúton is köszöni Partnereinek és
Támogatóinak, hogy lehetővé teszik a csapat számára a csodálatos helyszíneken
zajló nemzetközi versenyeken való részvételt.

