Az Európa‐bajnok Chris Ingram újra magyarok ellen versenyez ezen a hétvégén!
Tavaly a Rally Hungary‐n nyerte el az ERC 2019‐es európa‐bajnoki trófeáját az angol versenyző. A fiatal
tehetség a korona‐vírus miatti ralimentes időkben sokat szimulátorozik és szívesen eleget tett a Hungarian
Virtual Dirt Rally 2.0 Championship rendezőinek a kérésének, hogy részt vegyen a magyar rali szimulátor
sorozat második állomásán, a BuildIT Ózd‐Salgó Rally‐n a BAR‐NUL kupáért versenyen. Már több, mint 1000
regisztrált indulója van a sorozatnak és ezen a hétvégén biztosan sokan fognak még csatlakozni, hogy
összemérjék tudásukat a magyar játékosokkal és persze Chris Ingrammal.
A hétről hétre megrendezett sprint és tesztfutamok után elérkezett a DuEn RALLY oldala által szervezett
szimulátor bajnokság második állomása, a BuildIT Ózd‐Salgó Rally a BAR‐NUL kupáért névre keresztelt futam,
amit a Dirt Rally 2.0 játékban, a murvás amerikai pályákon vívnak meg az indulók.
Ingyenes előzetes regisztráció után lehet indulni a bajnokságban, ahol a magyar rallyélet résztvevői is szép
számmal képviseltetik magukat. A Rally1 pilóták mellett a Rally2 és a Rally3 kormányforgatói, amatőr pilóták,
navigátorok, szerelők, média és sportszakmai munkatársak versenyeznek a rallyongók ellen.
A rendezők jó kapcsolatot ápolnak a magyarországi ERC futamon Európa‐bajnoki címet szerzett Chris Ingrammal,
aki hasonló sorozatot indított, ahol a világ minden tájáról összesen 2500‐an indultak el. A fiatal brit tehetség nem
felejtette el, hogy tavaly, amikor anyagi gondokkal küzdött és kérdéses volt az EB futamokon az indulása, akkor
többek között rengeteg magyar is hozzájárult ahhoz, hogy be tudja fejezni az évet, aminek a végén, Nyíregyházán
ünnepelhette a bajnoki címét. „Nagyon izgatott vagyok, hogy újra versenyezhetek a magyar rally rajongókkal.
Gyönyörű emlékeim vannak a novemberi Rally Hungary‐ról!” – írta a rendezőknek küldött levelében. „Amíg
nincsenek valódi versenyek, a szimulátor mindenképp egy jó edzés és több egy játéknál.”
Arra a kérdésre, hogy hova várja magát a magyar szimulátor futamon, így válaszolt: „Nagyszerű lenne a dobogóra
kerülni, de nem tudom milyen erős a mezőnyötök! Keményen fogom tolni!”
A verseny eredményei élőben követhetőek a rallylive.hu weboldalon, és a nagy futamokhoz hasonlóan, a
versenyzők akár minden szakasz után nyilatkozhatnak az érzéseikről, az eredményükről.
„Szurkolunk Chrisnek, de bízom benne, hogy lesz nála gyorsabb magyar, ahogy Nyíregyházán is volt… :) ” –
mondta a sorozat promótere, DuEn. „Még most sem késő csatlakozni. Biztos vagyok benne, hogy nagy élmény
lesz egy Európa‐bajnok ellen versenyezni, de amikor nincs itt Chris, akkor is hatalmas csatákat vívnak a
versenyzőink.”
„A BuildIT Ózd‐Salgó Rally a BAR‐NUL kupáért győztesei valódi kupákat kapnak az FRT filmnyomó jóvoltából és
az első futamhoz hasonlóan a Yamaha Karsai is ajándékokkal látja el a díjazottakat. De azok is izgulhatnak, akik
nem férnek fel a dobogóra, hiszen az abszolút 100., 200. és 300. helyezett a Tellér Kft. ajándékcsomagjának
örülhet a verseny végén.” – köszönte meg a támogatásokat a rendező. „Mindenkinek jó játékot, jó szórakozást
kívánunk!!
A futam május 22. péntektől egészen május 25 hétfő este 8‐ig tart. Utána kiderül, ki volt a leggyorsabb…
A bajnokság hivatalos honlapja:
https://www.duen.hu/bajnoksag/hungarian_virtual_rally_championship_2020
A verseny eredményei, versenyzői nyilatkozatok és videók:
https://rallylive.hu/buildit‐ozd‐salgo‐rally
A Hungarian Virtual Dirt Rally 2.0 Championship 2020 partnerei:
Build‐IT, BAR‐NUL, DuEn RALLY oldala, duenShop.hu, Rallylive.hu, FRT Filmnyomó, YAMAHA Karsai, TELLÉR Kft.

