Azonnal visszajött az érzés az elmúlt három év abszolút bajnoka, Kazár Miklós mellett

Ferencz Ramón: „Nem vagyok izgulós fajta”
A Magyar Rallye elmúlt három esztendejének abszolút bajnoka, Kazár Miklós számára idén régi
új navigátora, Ferencz Ramón diktálja az itinert. A Maximmun Racing Team duójának célja nem
más, minthogy együtt 2012 után ismét megszerezzék az abszolút bajnoki címet. A navigátor
elárulta, a jó szereplésük titka, hogy remek emberi kapcsolat van köztük, maximálisan
megbíznak egymás döntéseiben.
Aránylag hosszú kihagyást követően tavaly, az utolsó bajnoki futamon már ismét együtt
versenyeztek. Akkor már sejthető volt, hogy a 2012-es, közösen szerzett bajnoki cím után megint
Kazár Miklós navigátora lesz a teljes idei szezonra?
Ferencz Ramón: Amikor tavaly az utolsó futamon beültem Miki mellé, szinte azonnal előjött
minden, ami 2012-ben jellemző volt ránk. Ugyanott folytattuk, ahol annak idején abbamaradt, így
azt látni lehetett, semmi gondot nem okozna, ha megint összeülnénk. Aztán ahogy közeledett
2015, úgy vált biztossá, együtt kíséreljük meg megnyerni a következő abszolút bajnoki címünket. Ő
az ötödiket, én a másodikat.
Két év kihagyás technikai sportban hatalmas idő. Mi az, ami a legjobban megváltozott?
Ferencz Ramón: Legelőször mindenképpen az R5-öst említeném, hiszen az teljesen új volt a
számomra. Sokkal fejlettebb, bizonyos esetekben gyorsabb, mint a korábbi autónk. De ami igazán
fontos, hogy Miki is sokkal gyorsabb lett, rengeteget fejlődött.
Pár szóban mondja el, milyen sportoló Kazár Miklós a navigátor szemével?
Ferencz Ramón: Kifejezetten könnyű Mikivel együtt dolgozni, nem ismerek nála jobb versenyzőt a
mai magyar mezőnyben. Tudatos, higgadt, igazi élsportoló, aki mindig a feladatára koncentrál.

Ezért működik minden olyan olajozottan?
Ferencz Ramón: Nemcsak ettől, hanem attól is, hogy napi szinten mindent megbeszélünk
egymással. Van olyan terület, amiért ő, van, amiért én felelek, de a döntések előtt mindig
meghallgatjuk egymás, illetve Szabady Levente csapatvezető véleményét. Az eredmények azt
igazolják, ez a trió jól működik.
Azt is közösen döntötték el, hogy nem egészen három héttel Kazár Miklós felkar törése és műtétje
után indulnak a Miskolc Rallye-n?
Ferencz Ramón: Igen. És elárulom, nem vagyok izgulós fajta, pontosan tudtam, Miki képes lesz
megcsinálni. A teszten aztán abszolút kiderült, nem lehet gond számára a vezetés, ugyanakkor
megbeszéltük azt, csak addig megyünk, amíg balesetveszély nélkül vállalható a száguldozás.
Szerencsére végig bírta, igaz, a végén tényleg nekem kellett már a biztonsági övét is bekötnöm.
Túl van élete első Nagy Futamán is. Mi a véleménye erről a rendezvényről?
Ferencz Ramón: A Nagy Futam egy igazi látványosság, amire abszolút szüksége van a magyar
autó- és motorsportnak. Nemcsak népszerűsíti a különféle szakágakat, hanem élőben viszi el a
versenyzés varázsát a nézőkhöz.
Jövő hétvégén jön a harmadik bajnoki futam…
Ferencz Ramón: Mindenképpen nyerni szeretnénk, itt az ideje annak, hogy megszerezzük idei első
győzelmünket.

