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Opel Astra GTC
Hibátlan autóval
is szinte
lehetetlen
felvenni a
versenyt az R3-as
kocsik
legjobbjaival

Bessenyey Zoltán
Papp György
Opel Astra GTC CDTi
A/7 3.hely

REMEK, PROBLÉMA MENTES VERSENY
Minden értékelés szerint a dobogón végzett az ICT Európa Motorsport kettőse a hétvégi Salgó-Gemer Rallyn,
hiszen Szlovákiában egy harmadik és egy második, míg itthon A/7 harmadik helyet szereztek
Ugyan voltak nem annyira kellemes

kárt okozott mindenki autójában, kiesett

és még drága pillanatok is a futamon, én

egy ellenfelünk, így feljöttünk a harmadik

mégis nagyon élveztem a hétvégét,

helyre, amit szerettünk volna megtartani,

hiszen ismét a dobogón zártunk, így

így visszavettünk a tempóból. A maradék

továbbra is a folyamatosan pontszerző

3 szakaszt szinte tréning üzemmódban

párosok közé tartozunk, aminek

teljesítettük, és ezzel újabb pontokkal

köszönhetően még mindíg vezetjük az A/

gazdagodtunk. Gratulálok a két

7 küzdelmeit. Az első napi Szlovák pályák

egységnek akik megvertek bennünket, és

közül sajnos az egyiken nem tudtuk

Bútor Robinak is, aki az utolsó gyorson

tartani a lépést gyorsabb R3-as kocsikkal, magyar abszolút időt ment kétkerék
rendre elvertek bennünket, de a dobálós

meghajtású kocsival. Ezzel kicsit

erdő alatti szakasz azért jobban ment.

megmutatta, hogy nem csak N/4 létezik a

Negyedik helyen fordultunk vasárnapra

világon!!! Köszönöm a Hadik csapat

amikor is az első zagyvarónai szakaszon

segítségét, megint tökéletes és letiltás

nekimentem egy útjező táblának. Az

mentes kocsit hoztak a versenyre, és

ütközés inkább látványos volt mintsem

remekül oldották meg a kisebb bajokat

kemény, gázelvétel nélkül mentünk

ment közben is. Valamint a

tovább, és a szakasz végén láttuk, hogy

szponzoraimnak is köszönöm, hogy még

az eredménnyel nincsen semmi gond. A

mindíg mellettünk állnak.

kisterenyei körgyorson, amely nagyon sok
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Március

Rally2-es csapatunknak
is sikeresen zárult a
hétvégéje, hiszen
megnyerték a kategória
küzdelmeit, azaz A/6ban az élen zártak,
amelyet egy abszolút 5.
hely egészít ki. Sajnos
az első szakaszon pont
Kondornak kellett a
balesetet szenvedett
Kuncz Dezső mellett
megállnia, és mentőt

Kondor
Lajos, Dara
Róbert ,Peugeot 106
A/6 kategória
győzetes

hívni a baráthoz, ami
rányomta bélyegét az
egész napra. A
kisterenyei szakasz nem
kedvezett a kis
Peugeot-nak, és Kondor
nem is kockáztatott,
nem erőltette a francia
autót, így azon a
szakaszon hátrányba
került. A második és
harmadik zagyvaróna
jobban ment, javultak
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az idők és végül a
kategóriagyőzelem
meglett. A futam után
Bereczki Norbert, Nagy
Tamás és Kondor Lajos
együtt látogattak be a
kórházba, ezzel is
segítve Dezső mileőbbi
felépülését, akinek még
egy kupát is vittek
ajándékba.

