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A Dynamic Rally Team versenyzőpárosa, Balogh János és Zentai Kornél
előzetes terveiknek és várakozásaiknak megfelelően teljesítették az első
napot a 2010-es Salgó-Gemer Ralin, amelyen a magyar bajnoki értékelés
tekintetében az előkelő ötödik helyről várhatják a vasárnapi folytatást. Az
előttük és mögöttük álló versenyzőt is már több mint fél perc választja el
tőlük az összetettben, így a cél holnapra egyértelmű: megtartani az ötödik
helyet.
Balogh János: – Az autó jól működött, és mi is jól teljesítettünk. A tervnek
megfelelően, relatíve hibamentesen zártuk ezt a napot. Az elején szoros
csata volt kialakulóban, de aztán ezúttal nagyobb szerencsék volt, mint a
riválisainknak: mi megúsztunk egy defektet, amit a többiek sajnos nem. Így a
második körnek gyakorlatilag már azzal a céllal vágtunk neki, hogy
megőrizzük az előnyünket az ötödik helyen, mivel az élmezőnnyel már nincs
esélyünk felvenni a versenyt.
– A többiekkel kiegyensúlyozott, izgalmas csatát vívtunk a defektekig. Hol ők
voltak gyorsabbak, hol mi, úgyhogy továbbra is nagyon szoros a mezőny.
Ismét jó pályákon versenyezhettünk, így egy érdekes és izgalmas napot
tudhatunk magunk mögött.
– Én úgy gondolom, hogy minden esélyünk megvan rá, hogy megtartsuk ezt
az ötödik helyünket a magyar bajnoki értékelésben. Reméljük, hogy ez
sikerülni fog, és ha a technika is úgy akarja, akkor egy jó versenyt zárhatunk
ezen a hétvégén. Ez lesz a célunk a holnapi napra.

A Dynamic Rally Team együttműködő partnerei:
West-Bridge Kft, Rock Oil Kft, Nord Orient Kft, "Jánosik és társai" Kft. Delta Truck
Haszongépjármű Centrum, Mirbesz Kft, Masped Csoport, Batki Logistic Kft,
SólyomSoft, Dynamic Duo, SZNEZSKA-HUNGARY, Visualia Design Stúdió, Tiszaújváros
Transz Kft, CT Mix Kft, Via Bérautó Kft, Pirót Gábor ev., Profi Cash, Káposztás József ev.,
Budapesti Sárkányhajó Klub, Profi Alarm, IKO Plan Kft, SIBOR 9777 Futárszolgálat,
Nagoya Kft, Cola Trans Kft, Crew Print, Focus 92 Kft. Vác, Mitsubishi Vác.

További információk: www.baloghjani.hu
Borbás Bálint, sajtófőnök: 0630-452-1692
Melléklet: Sajtócélokra jogdíjmentesen felhasználható fotók.
2

Dynamic Rally Team
Salgó-Gemer Rali 2010 – 1. nap
Balogh János – Németh László
www.baloghjani.hu

3

