Már nagyon vártuk a murvát
Veszprém Rallye 2019-beharangozó
Július első hétvégéjén tartják az idei év első és egyben egyetlen murvás rali-bajnoki futamát
Veszprém és környékén. A versenyre való felkészülést már a hét elején megkezdte a Balogh
János-Holczer Dániel kettős is, mivel a Skoda Fabia R5-össel még nincs túl sok tapasztalatuk a
földes útfelületen.
Balogh Jani: „Hétfőn tartottunk egy igazán komplex tesztet a csapattal. Elővettük a tavalyi évről
megmaradt beállításokat és azokat kielemezve, valamint teljesen új utat keresve próbálgattuk az
autó viselkedését a laza burkolaton. Voltak igazán jó irányok, és voltak egészen rossz koncepciók
is, de a végére sikerült megtalálni azt az optimumot, ami reményeink szerint hozzásegít
bennünket egy igazán gyors autózáshoz. A bajnokságban ez az első ilyen futam és utoljára a
tavalyi Mikulás Ralin tudtunk murvás talajon versenyezni, ahhoz képest most nyári melegben kell
teljesíteni a pályákat, így a sár helyett most a por fog dominálni.”
Az idei futam összes gyorsasági szakaszát vasárnap, egy nap alatt bonyolítják le, míg szombaton a
másnapi rajtsorrendet eldöntő kvalifikációt tartják.
Balogh Jani: „Ízig, vérig Veszprém Rallye lesz az idei program, mivel egy pálya kivételével minden
szakaszt a környékbeli lőtereken kell teljesítenünk. Ezek a szakaszok mindig komoly kihívást
jelentenek mind a versenyzőpárosoknak, mind pedig az autóknak. Nagyon sok olyan pillanattal
találhatjuk szembe magunkat, amelyekre a tréningek alatt nem tudunk felkészülni, így együtt kell
élnünk az autó minden rezdülésével, az abroncsokra ügyelve kell közlekednünk, hiszen egy
esetleges defekttel könnyen elszállhatnak a jó helyezés reményei. Tavaly nekünk igazán jól
sikerült az első nap, amikor is az első helyről fordulhattunk és megkezdhettük másnap a takarító
szerepet. Az előttünk álló hétvégén a rajtsorrend választás szintén nagyon fontos lesz, úgyhogy
már a szombat esti kvalifikáción mindenki padlóid fogja nyomni a gáz, ahogy mi is. Nagyon vártuk

már, hogy újra murván mehessünk a Topp Cars Skoda Fabia R5-ös versenyutójával és újra
maradandó emlékeket szerezzünk magunknak , ami remélhetőleg a pálya szélére kilátogató
nézőknek is az lesz!”

