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Első megmérettetésére készül a Citroën Rally Team Hungary csapata
Két teszten is túl van Velenczei Ádám és Zsiros Gábor a vadonatúj Citroën C3 R5
versenyautójukkal. A páros az AMTS rendezvényen mutatkozott be a
nagyközönségnek, de az igazi verseny csak most kezdődik. A szezonnyitó Eger
Rallye‐n pénteken rajtol a Rallye1 bajnokság mezőnye és vasárnap koradélután
derül ki, hogy ki állhat fel a dobogóra.
Egy frissen alakult csapat életében szinte minden új, még akkor is, ha minden egyes szereplő
rutinosnak mondható a rally vérkeringésébe. Így történt ez a félgyári támogatottságú
Citroën Rally Team Hungary életében is. A csapatvezetők, Balkányi György a C Automobil
Import Kft vezetője és Tagai Tamás a TRT Europe Kft vezetője mindketten izgatottan várják
a hétvégi fellépést a többszöri főpróbák után.
„Egy új autó mindig tartogat meglepetéseket, de bízom benne, hogy minden rendben lesz.”
– nyilatkozta Tagai Tamás. „Két komoly teszten vagyunk túl. Az autó nagyon jól reagált a
változtatásokra. Ádám nagyon pozitív benyomásokat tett rám. Érti, tudja, hogy mikor mit
kell módosítani az autón ahhoz, hogy könnyen kezelhető legyen. Érződik rajta, hogy akarja
a sikert!”
Az AutoMobil Tuning Show‐n mutatkozott be először teljes pompájában a C3 R5
versenyautó a száz éves Citroën standján. Több, mint 70 ezer látogató járt kint a kiállításon,
a szombati közönségtalálkozón is nagy sikere volt a fiúknak. Oláh Gyárfás, a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség elnöke is örömmel üdvözölte az új csapatot, megköszönve,
hogy jelenlétükkel is emelik az amúgy is nagyon színvonalas Országos Rallye Bajnokságot.
Hétfőn már a második hosszabb teszt várt a legénységre, ami után Velenczei Ádám
boldogan mesélt az élményeiről: „Nagyon jó irányban haladtunk, sokat változott az autó, a
teszt végére sokat gyorsultunk.”
Az Eger Rallye most is különleges kihívás elé állítja a versenyzőket, hiszen vannak gyorsasági
szakaszok, melyek nagyon jó minőségűek és szerepelnek dobálós erdei utak is a
programban.
„Felkészültünk mind a jó, mind a rosszabb minőségű szakaszokra is, van beállításunk mind
a két változatra. Kitaláltuk a csapattal a taktikát, hogy mikor, milyen setup‐ot használjunk.”
– árult el egy kis kulisszatitkot a pilóta. „Bízom benne, hogy már az első versenyen
eredményesek lehetünk.”

A szezonnyitó hagyományosan a péntek délutáni rajtceremóniával kezdődik az egri Dobó
téren, ami után már fél óra múlva élesben is elindul a verseny az Egerszalók és Eger között
megrendezendő Superspeciális gyorsasági szakasszal. Szombaton reggel nyolckor indul az
első gyors, estig tart a száguldás, 9 mért eredménnyel vágnak neki a vasárnapi zárónapnak,
ahol 6 szakasz után jutnak el a legjobbak a céldobogóig.
A verseny hivatalos honlapja: http://eger‐rali.hu,
az on‐line eredményeket pedig a https://rallylive.hu oldal közvetíti.
Köszönjük mindenkinek a szurkolást!
A csapat partnerei:
C Automobil Import Kft., TOTAL
Betonútépítő, SIVA Group, EuroAszfalt, Közmű Alagút, STRAVIA, FORVETT, One Hungary,
Confidenza, Tiszta Víz Üzletház, Lead Design, Szirt BAU Kft., EFTECH Kft., BIG Push Rally
Team.
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