2019. szeptember 23.

Megújult flotta
52. Serbia Rally 2019.

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY versenyzőpárosa Puskádi János és Gódor Barna
június után végre újra versenyautóba ülhet. Nem is akármilyenbe, hanem egy Skoda Fabia
R5 EVO-ba. A csapat elsők között jutott hozzá a Skoda Motorsport újdonságához,
amelyből már 2 darab is áll az ERTH Bázisán.

A Puskádi – Gódor páros egy hosszabb szünet után végre újra tűzálló
versenyzőruhába bújhat. Idei szezonjuk következő állomása ezúttal Szerbia lesz,
ahol a csapat megújult versenyautó parkjának mindkét darabja rajthoz áll. A minap
érkezett meg a második példány a Skoda Fabia R5 EVO-ból, így adódik a remek
alkalom, hogy Janiék is „megízleljék” a frissített verziót.
Ráadásul igen illusztris vendéget köszönthetünk majd az ERTH Motorhome-jában,
aki nem más lesz, mint Dusan Borkovic, aki a TCR versenysorozatból rándul át a
rallye-ba, hogy a számára otthoni környezetben feledtesse magával és mindenki
mással is a Túraautó Európa kupában nemrégiben megélt kisebb incidensét.
A Vrnjacka Banja térségében megrendezett futam része az idei ERT (European
Rally Trophy) sorozatnak, azon belül pedig a Balkán regionális kupának.
Szeptember 26.-án csütörtökön veszi kezdetét a pályabejárás, majd másnap
lezajlanak az átvételek és még pénteken este 21 órakor az ünnepélyes
Rajtceremóniával elindul az 52. Serbia Rally.
Szeptember 28.-án szombaton 9 órakor rajtol az első versenyautó a futamnak
otthont adó kisváros főteréről. E napon négy különböző szakaszt teljesít a mezőny
két-két alkalommal, amelyekből a leghosszabb gyorsasági mintegy 27 kilométer
hosszú lesz. Az első autó 21:40 körül áll majd be az éjszakai gyűjtőbe.
Másnap 8:51-kor indul a száguldás, további három új szakaszon, amelyet szintén
két-két alkalommal kell majd abszolválni. Vasárnap 15:50-kor pedig már a verseny
legjobbjai átvehetik díjaikat a Céldobogón. Ekkor már azt is tudni fogjuk, hogy
milyen eredménnyel zárult a Puskádi – Gódor páros és az ERTH csapatának
bemutatkozása a két darab új Skoda Fabia R5 EVO-val.
Csökő Zoltán
Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY ezúton is köszöni Partnereinek és Támogatóinak, hogy
lehetővé teszik a csapat számára a csodálatos helyszíneken zajló nemzetközi versenyeken való
részvételt.

