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Rally Hungary 2019. (ERC)

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY versenyzőpárosa Puskádi János és Gódor Barna
Szlovéniában az Idrija Rally-n készült fel az első hazai ERC futamra a Rally Hungary-ra az új
Skoda Fabia R5 EVO-val. Az idei év talán minden eddiginél sűrűbb az ERTH csapata
számára, így komoly szerencse, hogy ez így megvalósulhatott. Ráadásul még egy 5.
helyezést is sikerült elcsípni az amúgy tesztnek szánt szlovén versenyen.

A Puskádi – Gódor páros a szerbiai sikert követően újra Szlovéniában folytatta
2019-es rallye szezonját. Nagy szerencse, hogy sikerült beiktatni ezt a kis
kiruccanást az Idrija Rally-ra, mert a valódi cél egy komolyabb felkészülés volt a
november elején Nyíregyháza és Zemplén térségében sorra kerülő első hazai ERC
futamra, amit Janiék semmiképp nem szerettek volna kihagyni.
Fogalmazhatunk úgy, hogy a foglalkozás elérte célját, mivel Idriján sikerült még
jobban belakni az új Fabia EVO-t és ez igazán nagyszerű magabiztosságot fog
jelenteni Janiék számára a brutális nehéznek ígérkező nyíregyházi ERC-re. Az új
autó, az EVO ránézésre alig különbözik az előző R5-ös Fabia-tól, azonban kicsit
„mélyre ásva” kiderült, hogy sokkal, de sokkal jobban vezethető, lényegesen
kiforrottabb, kifinomultabb szerkezet.
Az Idria Rally ténylegesen alkalmas volt arra, hogy az új autó beállítási lehetőségeit
kipróbálják Janiék, hiszen Nyíregyházán nem kizárt, hogy akár extrém körülmények
is lehetnek. Fontos volt megtapasztalni, hogy milyen változtatásra hogyan reagál
az új Fabia EVO. A teszt verseny így nagyon jól sikerült, a megszerzett 5. helyezés a
hab a tortán.
Most azonban végre a Rally Hungary következik, ami fantasztikus, hogy
megvalósulhat, ráadásul folyamatosan öt éven keresztül része lesz az ERC
sorozatnak. Korábban hazánkban hasonló jelentőségű verseny a 2011-es IRC volt a
Mecsekben. Most Zemplénben újra fantasztikus mezőny várható, mintegy 30
darab R5-ös autóval a nevezési listán láthatóak szerint. Ráadásul az idei Európa
Bajnoki cím is itt fog eldőlni, ami miatt még nagyobb figyelmet kap a magyar ERC
futam.

A Rally Hungary első eseménye a hivatalos teszt kedden November 5.- én, amelyre
a kijelölt helyszín a már önmagában rallye-s szívet melengető Bükkszentlászló –
Bükkszentkereszt közötti legendás gyorsasági szakasz.
Szerdától pályabejárás következik, majd November 8.-án pénteken, a csütörtöki
átvételeket követően már a kvalifikációs szakasz és a Shakedown következik
Napkor térségében, ami egy teljesen új helyszíne a magyar rallye-nak. 18:05-kor
már a Rajtceremónia jön, amely a rally Hungary ünnepélyes megnyitója
Nyíregyházán a Kossuth téren.
Ezt követően 19:00 órától a mezőny Máriapócsra indul a jól ismert Rallycross
stadionba, a Rabócsi ringre, ahol egy izgalmasnak és látványosnak ígérkező
szinkronpályás Szuperspeciál várja az érdeklődőket a pénteki nap
megkoronázásaként.
Szombaton aztán kezdetét veszi az ádáz küzdelem az Európa Bajnoki címért és a
Magyar Bajnokság megmaradt helyezéseiért, mivel a bajnoki cím már elkelt.
Három izgalmas gyorsasági vár a mezőnyre, amelyeket két alkalommal fognak
teljesíteni a szerencsésebbek. A leghosszabb gyors e napon a Füzér – Abaújvár
szakasz a maga 24 kilométerével, ravasz ritmusváltásokkal.
Vasárnap további négy szakasz vár a még talpon lévőkre, szintén két körben. Ezen
a napon a Telkibánya – Újhuta gyors lesz várhatóan a legnehezebb, lévén közel 28
kilométer. A gyorsaságik nehézségi foka abszolút méltó egy ERC futamhoz, nem
beszélve a várhatóan folyamatosan változó körülményekről. Este 18:30 körül már
a Puskádi – Gódor páros helyezése mellett azt is tudni fogjuk, kinek a fejére kerül
fel idén az Európa Bajnoki korona.
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