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Tizedekre menő csatákat várnak Velenczeiék!
Meggyászolták elhunyt sporttársukat, de menniük kell tovább, hiszen Tóth Zsolt is ezt
tenné… Az egri versenyre készül a Gulf Racing Hungary és újdonság, hogy egy újabb
R5‐ös csúcsgéppel bővült a csapat, hiszen a Velenczei Ádám – Szőke Tamás duó mellett
egy teljesen hasonló kinézetű SKODA Fabia R5‐el a Vánsza Zsolt – Szedő Csaba páros
is kipróbálja az Eger Rally‐n. Ádámék nem titkolt célja, hogy a dobogó legfelső fokára
álljanak. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen a bajnokság harmadik futamára 20‐nál több
R5‐ös versenyautót neveztek.
Az előző futamon történt tragikus baleset mindenkit elgondolkoztatott, hogy veszélyes sportág a rally. De a
csapatoknak menniük kell tovább, minden egyes pozícióért meg kell küzdeni a másodpercekkel.
Velenczei Ádám és navigátora, Szőke Tamás a harmadik helyen fejezte be a szezonnyitót és Miskolcon is
meg volt a tempójuk, így az egri verseny előtti teszten már csak finomítani kellett a SKODA Fabia R5
beállításait. A ToppCars csapata most is tökéletes munkát végzett, Ádám mosolyogva szállt ki a teszt végén
a versenyautóból: „Jó érzés volt az autóba ülni, de ez már az első teszten is így volt. Lobogós pályák várnak
ránk Egerben. Biztos nem lesznek nagy különbségek, hiszen a pályákat mindenki ismeri, évek óta
versenyzünk már rajtuk. Tizedek fognak számítani a gyorsasági szakaszokon. Most talán a biztonság miatt
is, kicsit több lassítót helyeztek el a rendezők, ennek megfelelően fontos lesz a pontos féktávok megtalálása.”
Már a miskolci versenyre beállították a lámpasorukat, amire most Egerben várhatóan szükség lesz, hiszen a
szombati második szakasz éjszakai gyorsasági lesz. „Idén még nem mentünk esti szakaszon. A lámpasorunk
nagyon jól működik, olyan vele, mintha nappal mennénk. Kíváncsi vagyok, hogy az óra is ezt mutatja e
majd… Ha sikerül közel azonos időket menni ugyanazon a hosszú gyorson sötétben is, mint előtte világosban,
akkor nagy gond nem lehet.”
Az esélyekről és a tervekről most is mosolyogva mondja Ádám: „Mindig azt mondom, hogy az első háromba
szeretnénk végezni. Az első helyért szeretnénk harcolni. Nem lehet látni még hónapokkal előre, sajnos, ezért
taktikázni nem lehet, minden versenyen, ami meg van tartva, a legtöbbet kell kihozni magunkból.”
Vánszáék tehát szintén egy SKODA Fabia R5‐el erősítik a csapatot, de természetesen nem hagyhatta ki hazai
versenyét a Gulf Racing Hungary csapatvezetője, Strider Zoltán sem, aki a Peugeot 208 R2‐vel, Apkó Andris
navigálása mellett vág neki a küzdelmeknek.
A csapat ORC bajnokságban induló egysége, a BMW‐s Szilágyi Patrik ezúttal Érsek Krisztiánnal szeretné
ugyanazt az ellenállhatatlan tempót diktálni, amit tette a szezonnyitón, ahol egy technikai probléma nem
engedte a célba érni a végig első helyen autózó pilótát.
Tehát négy autóval várnak minden érdeklődőt a Gulf Racing Hungary párosai az egri futam hétvégéjén.
Szombaton a Dobó téri rajtceremónia után két gyorsasági szakaszon, majd másnap egész nap az Eger
környéki pályákon, vagy a Tárkányi úti szervizparkban.
A csapat partnerei:
Betonútépítő, SIVA Group, Euroaszfalt Kft., Gulf Lubricants Hungary, Közmű Alagút, STRAVIA, Forvett,
Confidenza, Tiszta Víz Üzletház, LEAD DESIGN, Szirt BAU Kft., EFTECH, Ka‐Ba Kft., Honor Trans‐Sped kft.,
Pápai Beton Kft. FLOW FUEL, Schönherz Informatikai Stúdió, Láng, BM Komp, Wimmer Trans, Hardy
Working Tools, MM Infinity Kft., INFODOTS, Dr. Rettig Richárd, FERRO‐PRESS Kft., Signal Print Kft., GPR &
Partners Kft., Consult Team Kft., Gregor és Társai Nyomdaipari Kft.
Kiadja: Dudás Endre, a Gulf Racing Hungary sajtófelelőse

