Velenczei Ádám – Toma József
Mitsubishi Lancer EVO IX

Éles bevetésen Velenczei

Maxx Race Team – 40. Rally Košice – Kassa Rally
Velenczei Ádám – Toma József „Csimpike”, Mitsubishi Lancer Evo IX

Már csak pár nap, és az ifjú tehetség, Velenczei Ádám nagy álma valóra válhat. A Maxx Race Team pilótája első
éles bevetésére készül, ugyanis a szeptember 5-7-ei 40. Rally Košice-n, vagyis a Kassa Rallyn fog debütálni az első
osztályban. Ádám és a rendelkezésére álló technika komoly felkészülésen, felkészítésen esett át, így minden adott
egy sikeres futamhoz. Segítségére ezúttal egykori navigátora, Toma József „Csimpike” lesz, aki már ismerős az ORB
keretein belül. Velenczeiék emellett Pethő Tyutyu emléke előtt is szeretnének tisztelegni Kassán.

Velenczei Ádám: Elérkezett a várva várt pillanat. Amióta rallyzom, mindig arról álmodtam, hogy egyszer én is majd az
első osztályban versenyezhetek. A hétvégi Kassa Rallyn valóra válik ez az álmom, ráadásul nem is egy akármilyen
autóval, hanem rögtön egy Mitsubishi Lancer Evo IX-essel tudunk majd bemutatkozni.
Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon kemény és húzós megmérettetés előtt állunk, hiszen jóval többet kell majd
autózni, helyt állni, mint eddig bármikor. Az elmúlt hetekben, napokban igyekeztem minél jobban felkészülni
fizikailag és mentálisan is arra, hogy tisztességgel bírjam ezt a próbát. Mivel számomra teljesen új lesz az egész
helyzet – és a navigátorom, Apkó Andris sem indult még az ORB-ben –, úgy döntöttem, hogy ezt a futamot egy
tapasztaltabb versenyzőtárs segítségével szeretném abszolválni. A Kassa Rallyn ezért Toma József „Csimpike” fog
helyet foglalni mellettem az anyósülésen, akivel korábban már teljesítettünk egy egész szezont a Rally Túra
Bajnokságban.
Kedden megtartottuk a hivatalos, verseny előtti tesztünket, így elmondhatjuk, hogy abszolút készen állunk a futamra.
A cél tekintetében nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Egy nagyon hosszú és nehéz megmérettetés vár ránk,
ahol ráadásul sötétben is kell majd autózni, így abszolút nem vesszük félvállról a dolgot. Az elsődleges cél az, hogy a
céldobogón ünnepelve zárjuk le az első éles bevetést.
Akárcsak a többi sporttársamat, engem is nagyon megrázott Pethő Tyutyu halála. Attól fogva, hogy elkezdtem
versenyezni a Mitsubishivel, rengeteget segített nekem, hasznos tanácsokat kaptam tőle. Egy igazi példakép volt. Az
ő emléke előtt is tisztelegve szeretnénk egy jóízűt autózni Kassán.
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Toma József „Csimpike”: A kassai futamról csak jót tudok elmondani, kellemes emlékek fűznek hozzá. Kifejezetten
örülök annak, hogy újra Kassán ünnepelhetem a születésnapomat, egy jó társaságban.
Folyamatosan bújom a térképeket és nézegetem a régebbi belső kamerás felvételeket, hogy igazi segítség lehessek
Ádám számára, hiszen ő most fog debütálni az első osztály mezőnyében. A vasárnapi szakaszok ismerősök lesznek
számomra, de a szombatiak még nekem is tartogatnak majd újdonságot. Abban azonban biztos vagyok, hogy
izgalmas futamunk lesz, hiszen a pályák is egytől egyig lobogósak, dobálósak.
Ádám szemtelenül fiatal, tüzes és tehetséges, tudja, mit csinál, így abszolút biztonságos és élvezetes vele
versenyezni. Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy mindketten el fogunk követni mindent annak érdekében, hogy
gyorsak legyünk és fel tudjuk venni a kesztyűt az ellenfelekkel szemben. Személy szerint én nem szeretném a lécet a
kategóriagyőzelemnél lejjebb tenni, de a fő cél az lesz, hogy felmérjük, milyen időket tudunk autózni a nagyokhoz
képest.
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