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Már a jövő évre készülünk
23.Mikulás Rallye 2019-beharangozó
Ha december akkor immáron 23. alkalommal Mikulás Rallye Veszprém és környékén. Balogh
Jani és Holczer Dani az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rajthoz áll ezen a futamon és bár
bajnoki pontokat nem osztanak, mégis jó lehetőséget biztosít a gyakorlásra, esetlegesen a jövő
évi szezonra való felkészülésre.
Balogh Jani:„A júliusi Veszprém Ralin ültünk utoljára murván versenyautóban, ami már jó pár
hónap kihagyást jelent. Az idei bajnokságot már lezártuk, az összes helyezést kiosztották, amiből
egy jutott nekünk is, így mi már szeretnénk egy kicsit a jövő évre koncentrálni. Kaptunk egy
lehetőséget az EUROSOL Racing Team-től, hogy egy a számunkra már ismert típus legújabb
fejlesztésű autójával állhassunk rajthoz a Mikulás Ralin. Ezzel a csapattal már egy ízben, a 2014es Mecsek Ralin dolgoztunk együtt és akkor is jó benyomást tettek ránk. Nagyon várjuk, hogy
megtegyük az első kilométereket a Skoda Fabia R5EVO-val, ami a gyár elmondása szerint is
maximum csak küllemben hasonlít az eddig általunk is használt típushoz, mivel ez egy teljesen új
fejlesztésű és alapjaiban más autó."
A pénteki hivatalos teszten lesz lehetősége először kipróbálni a technikát Janinak és Daninak és
remélik az eddigi R5-ös tapasztalataikat át fogják tudni ültetni az új Fabiába.
Balogh Jani:„Egy gyors ismerkedést és hasznos munkát tervezünk a tesztnapra, szeretnénk az
eddigi murvás tapasztalatokat átültetni ebbe az autóba is és legalább ott folytatni ahol legutóbb
abbahagytuk. Ezen a futamon immáron harmadik alkalommal állunk rajthoz R5-össel, így van
már némi gyakorlatunk a körülményeket illetően. Az időjárás nagyban befolyásolja, hogy milyen
abroncsokat és beállításokat kell használjunk, de reméljük ezt már a teszten be tudjuk lőni és
kialakulhat némi elképzelésünk arról, hogy mit és hogyan szeretnénk csinálni az előttünk álló 5
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gyorsasági szakaszos versenyen. A héten volt csapadék a pályák környékén, de nem borítja hó a
nyomvonalat és a hétvégére ígért enyhülés még kérdőjeleket hagy maga után.”

