Bajnoki címmel, a szezonra várva
Hiába a 2007-es Rally 2 bajnoki cím, nem lehet ülni a babérokon, újabb szezon kezdődik,
újabb kihívások. De egy kis visszatekintés mindig jól esik. Ugyanis nem volt könnyű év a
tavalyi a Puskádi - Takács páros számára, az utolsó pillanatig ment a vetélkedés a
babérkoszorúért.
Aszfalton kezdődött a bajnokság, a 14. Miskolc Rally megcsillantotta a titokban elképzelt
reményeket. Fokozatosan sikerült növelni az előnyt, már-már úgy tűnt, okos autózással
meglehet az első hely rögtön a nyitásra - amíg az utolsó előtti gyorson egy defekt
keresztül nem húzta a számításokat. És hiába volt nagy hajrá, már sajnos nem sikerült
ledolgozni a hátrányt az utolsó gyorsaságin, maradt a második hely Szommerék mögött.
Murva, amire senki sem számított. Következett a Duna Rally, a lőtéri autóevő, ami
amúgy élvezetes, csak kopik a vas. Négy gyorsasági volt a mezőnynek, nem volt szabad
hibázni, mert hamar megbosszulhatta magát. Azt is tette. Ismét sikerült az élre tornászni
a Hondát, ám a 3. gyorsaságin elkövetett apró hibák - útról leugrás, lefulladás - ismét
hátrányba sodorták a párost. Hevesiék ráadásul remekül hajráztak, újabb abszolút
második hely lett az eredmény.
Ha Baranya Kupa, akkor megint remek pályák, ismét aszfalton. Ám itt hamar megállt a
tudomány, a lehető legbosszantóbb módon. Az első körben bevállalt vizes gumi ugyanis
kiderült, a lehető legjobb húzás volt, a leszakadó vizen hatalmas előnyre lehetett vele
szert tenni, amit csak be kellett - volna - osztani a végéig, nyugodtan, kényelmesen. De
a technika ördöge ezúttal kibabrált az egységgel, az Alsómocsoládon - e itta kert - eltört
féltengely miatt így lett a viszonylagos kényelemből borongós hangulat és 0 pont.
Folytatódott az aszfaltos menetelés, Ózd várt a mezőnyre. Hamar beállt a sorrend,
Kurtosék magabiztosan vezettek, Szommerék tartották a második helyet. Akármennyire
is megvolt a szándék és az igyekezet, nem sikerült előrébb kerülni, gyorsabbak voltak az
ellenfelek, ez nem vitás. Azért az a harmadik hely is sokat számít, nincs ok
elkeseredésre.
Nagy bölcsesség, hogy amit a sors itt elvesz, azt ott visszaadja. Salgótarjánban
kiváltképp bevált ez a mondás. Remek pályák, kitűnő időjárás, jó hangulat, kell ennél
több a győzelemhez? Már az első szakasztól az élen tudhatta magát a páros, és ki sem
engedték azt a kezükből. Ezúttal végre az üldözöttek szerepét osztották rájuk, a
vetélytársaknak nem sikerült letaszítani őket az élről, pedig volt rá próbálkozás rendesen.
Megtört a jég, megvan az első abszolút helyezés!

Egyik legendás futamot követte a másik, a Mecsek aszfaltja is visszaadta, amit korábban
elszedett. Újabb magabiztos autózás, újra remekül felkészített versenyautó, újabb
abszolút győzelem. Meghálálta magát az év közbeni munka, egyre jobban fényesedett az
a hőn áhított bajnoki arany... ám volt még két futam a naptárban és jó pár
versenyzőtárs, akiknek szintén erre az éremre fájt a foguk!
"Murva? 2007-ben? Nem lesz olyan a Rally 2-nek!" - bruhahaha, erre már a második laza
talajú verseny kerül sorra. Nyirád minden szereplőnek új helyszín, nem kevés bátorságot
és ügyességet igénylő szakaszokkal. Egy cél lebegett a szem előtt: Szommeréket
legyőzni! Akkor az utolsó futamtól függetlenül már megvan a bajnokság. De az ellenfelek
ezt nem így gondolták, persze miért is tették volna máshogy? Fél távtól átvették a
vezetést, maguk mögé utasítva mindenkit eltolva a döntést a zempléni pályákra...
... amiből aztán nem lett semmi! Fura érzés egy mit sem sejtő délutáni netezgetés
közben rádöbbenni, hogy megvan a bajnoki cím! Édes is, kicsit keserű is, de mégiscsak
győzelem. Azért jó lett volna egy utolsót meccsezni.
És hogy mi lesz 2008-ban? Egy biztos, a feljebb lépés. Technika? Honda és felette, ez
még nyitott kérdés - de már jó lenne, ha indulna a szezon!
És végül: Köszönjük a szervizcsapat egész éves kitartó és kitűnő munkáját, nélkülük
semmi sem lett volna ebből az egészből! Köszi Kari, Atti, Zsolesz, Csabi, Gabi és még
sokan mások!

