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Festői környezetben versenyezhetünk
3.Nyíregyháza Rally 2020-beharangozó
Gyönyörű festői környezetben, az őszi színekben pompázó Zemplénben tartják a 3.Nyíregyháza
Ralit, a hazai rali-bajnokság utolsóelőtti futamát. Ez a verseny a tavalyi évtől beleszámít az
Európa-bajnokság értékelésébe is, így a hazai pilóták mellett a nemzetközi mezőny legjobbjai is
Magyarországra érkeznek ezen a hétvégén.
Balogh János és Holczer Dániel már a futamot megelőző szerdai hivatalos teszten megkezdte a
felkészülést, ahol jó pár kilométert megtett a Ford Fiesta R5 MKII-vel és egyre inkább a
körülményekhez hangolták magukat és a versenyautójukat. Az időjárás az elmúlt pár napban
rendkívül csapadékos volt, így a Bükkszentlászló-Bükkszentkereszt szakaszon is nedves
körülmények fogadták a párost.
Balogh Jani: „Hasznos napot töltünk a hivatalos teszt keretein belül a Bükkben, mert minden
megtett kilométer nagyon értékes ezzel az autóval. Megint rengeteget tanultunk, hiszen a vizes
és a lehulló falevelektől rendkívül csúszóssá váló aszfaltos útfelületen nulla tapasztalattal
rendelkeztünk ezzel a típussal. A Hadik Rallye Team újra remek munkát végzett a szervizhátteret
illetően, kerestük a beállításokat és az optimális tapadást biztosító gumiabroncsokat. Próbáltunk
a ritmusunkon is változtatni, ami a próbakörök alatt jónak tűnt, reméljük, éles körülmények
között tudjuk ezt alkalmazni. A nap végére egyre több felhordás volt az úton és jó volt
megtapasztalni, hogy hogyan is viselkedik az autó ilyen helyzetekben, volt pár kézifékes és
keresztben csúszó kanyarvétel, amivel a szép számú közönséget próbáltuk kiszolgálni már itt is!"
Péntek délután rajtceremóniával kezdődik a program, utána pedig a Rabócsiringen kialakított
szuperspeciálon mutatja meg magát a parádés mezőny. Szombaton a Zempléni-hegység útjain
teljesítik a gyorsasági szakaszokat a párosok.
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Balogh Jani: „2018-ban szerepeltek ezek a szakaszok olyan rendezvényen, amin mi is részt
vettünk, így nem a legfrissebbek az emlékképek a fejünkben a helyszíneket illetően. Az elmúlt két
évben mióta Nyíregyháza Raliként vannak a programban nem versenyeztünk rajtuk, ezért a
pályabejárás alatt pontos itinert kell kialakítanunk. Nagyon sok felhordás várható a pályákon, ami
a beláthatatlan kanyarokban könnyen megviccelheti az embert, ezekre is próbálunk a lehető
legjobban felkészülni. Mint mindig most is nagyon várjuk, hogy elrajtoljunk és megmutassuk
magunkat a rendkívül színes és nívós mezőnyben a közönségnek.”

