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De legalább a célban!
Veszprém Rallye – Beszámoló
Az Országos Rallye Bajnokság veszprémi futamán a kategória 5. helyén ért célba a Markó
Gergely – Deák Attila páros. Nem indult jól a futam számukra, de legalább a céldobogóig
elértek.
Az év harmadik futamára július első felében került sor, de a megszokottól eltérően nem a
hőség és a por jellemezte leginkább ezt a rendezvényt. Az időjárás igen változatos
körülményeket teremtett, ami hol nehezítette, hol segítette a versenyzők dolgát.

Markó Gergő: „Az első gyorson nem volt meg a kellő összhang közöttem, az autó és a
pálya között, amit még csak tovább fokozott, hogy a hajtással is adódtak problémáink, így
jelentős hátrányra tettünk szert már a verseny legelején. Itt elszállt minden esélyünk
bármilyen jó eredmény elérésére, de azért igyekeztünk összeszedni magunkat.”
Az első napon két gyorsasági szakasz teljesítését követően a kategória 7. helyén fordultak,
majd vasárnap újult erővel vágtak neki a folytatásnak, de innét kezdve már inkább csak
tesztversenynek fogták fel az egészet.
Markó Gergő: „Tudtuk, hogy a dobogót már úgysem fogjuk elérni, köszönhetően az első
gyorson begyűjtött fél perces hátrányunknak, így inkább elkezdtük próbálgatni a különféle
gumiabroncsokat, mentem zárt gumival, puha keverékűvel, stb. és azt kell mondjam, most
sem okoztak csalódást a Pirelli abroncsok. A másik dolog, a féktávok próbálgatása volt, így
ahol azt láttam, hogy anyagi kár okozása nélkül van lehetőség féktávot tesztelni, ott
megtettem, és nem is volt olyan sok túlcsúszásunk! Sőt, az időeredményeink sem lettek
rosszak, végül a kategória 5. helyén zártunk.”
A versenyzőpáros nem kesereg, nem érzik, hogy csalódottnak kellene lenniük az ötödik
hely miatt, sőt, kifejezetten élvezték, hogy igazi versenykörülmények között nyílt
lehetőségük a tesztelésre, tapasztalatszerzésre, ami bizonyára hasznos lesz a jövőre nézve.
Egy remek, jól lebonyolított versenyen vannak túl, ahol csupán az időjárás okozott némi
fennakadást, hiszen az utolsó gyorsaságit törölni kellett az esőzés miatt.
Markó Gergő: „Kassát már nagyon várjuk, a Budapest Rallye-ról szép emlékeink vannak… a
Mecsek Rallye pedig még messze van! :-) Nagyjából ezek a további terveink, de addig még
jöhet egy kis nyaralás, pihenés!”
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