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Kanyar kavalkád
ERC Korzika Rallye 2014.

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY versenyzőpárosa Puskádi János és Gódor Barna 2011
után újra rajthoz áll a Korzika Rallye-n. A legendás korábbi világbajnoki futam már egy ideje
az ERC sorozatot színesíti. Az egyik legnehezebb aszfaltos versenyként számon tartott
erőpróba a szokásosnál is nehezebb körülményeket tartogat a megszokott május helyett
november eleji időpont szeszélyes időjárása miatt.

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY párosa, Puskádi János és Gódor Barna az ERC idei záró futamát a
Korzika Rallye-t választotta a 2014-es szezon folytatásaként. Korábban 2011-ben már járt itt a páros,
akkor még az IRC 2 WD kupában, amelyben akkor az éves összesítés 3. helyét szerezték meg az R 3-as
Honda Civic Type-R-rel. Ez az autó is újra itt van, de erről majd később.
A Skoda Fabia S 2000 számára ideális a korzikai kanyar kavalkád, amely korábban Jani és Barna egyik
kedvencének számított. Az őszi időpont kiszámíthatatlanabb körülményeket ígér, gyakran változik az
időjárás és jellemzően gyakrabban esik az eső. Mivel a szervizpark megszokott módon, a tengerparton
van a pályák pedig a hegyekben, ezért nagyon fontos lesz a megbízható forrásból származó információ
a gyorsok állapotáról.
A keddi és szerdai pályabejáráson kiderült, hogy minden korábbinál kanyargósabb szakaszokat iktattak
be a rendezők. Nagyon fontos lesz a pontos itiner, a jellegzetes támpontok, mert számtalan
egyformának tűnő kanyarral, helyszínnel találkozhattak a versenyzők. Esély sincs arra, hogy az
engedélyezett két alkalmas „tréning” után bármire emlékezzenek, csak az itinerre hagyatkozhatnak, de
ez így rendben is van egy rallye versenyen. 
Az első feladat a hivatalos teszt, azaz a Shakedown teljesítése, amelyre még csütörtökön kerül sor.
Maga a verseny ezúttal a fővárostól Ajaccio-tól délre Porto Vecchio környékén kezdődik pénteken. Az
itteni három gyorsasági teljesen új, míg a szombati három szakaszból kettő már szerepelt. Igaz fordított
irányban, ezért ezek is újak lesznek a Puskádi – Gódor páros számára. Mindössze egy szombati gyors
lesz teljesen ugyanaz, mint 2011-ben, így ezen talán lesznek ismerős kanyarok, bár a rengeteg hasonló
szituáció miatt ez sem jelent különösebb előnyt.
Nem újdonság Korzikán, hogy verseny közben fog költözni az egész csapat. Az első napon Porto
Vecchio-ból rajtol a mezőny, de este már Ajaccio-ban fog beállni a Parc Ferme-be. Ez azt jelenti, hogy a
szervizpark is költözik, mivel napközben az utolsó szervizelés után sátorbontás és indulás Ajaccio-ba. Az
ottani szervizpark helyszínén még fel is kell építeni a csapat szervizterületét. Annyi csak a „könnyítés,
hogy a szokásos nap végi 45 perces nagyszerviz ezúttal másnap szombat reggel lesz.

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY másik autója, Janiék korábbi R 3-as Hondája, amely tavaly
Bessenyei Zolival és Nyírfás Julival együtt Európa bajnokká vált szintén szerepel Korzikán. Nem kisebb a
feladat, mint a tavalyi ERC 2 WD Kupa éves győzelmének megismétlése. A szorgos és eredményes
pontgyűjtésnek köszönhetően erre komoly esély mutatkozik, mivel Zoli és Juli jelenleg is az ERC 2 WD
Kupa első helyén áll mintegy 24 pontos előnnyel. 

Csökő Zoltán

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY és az EUROSOL - HONDA Civic Type-R ezúton is köszöni
Partnereinek, Támogatóinak segítségét, akik lehetővé teszik, hogy a csapat e csodálatos
helyszíneken és versenyeken részt vehessen itthon és az ERT sorozatban.

