
 Újoncok a Historic Bajnokság mezőnyében

Nem lehet sok panasza a 2012-es rallyszezonra Merencsics Árpádnak. A fiatal pilóta tavaly debütált 
az Országos Rally Bajnokság első osztályában, s év végén rögtön a 14-es géposztály ezüstérmének 
örülhetett.  A  Maricsek  Racing  Team  versenyzőjének  több  izgalmas  pillanatban  is  volt  része  – 
eltörött a bokája, árokban landoltak a Mecsek Rallyen, stb. –, de a 2013-as idényre egy újabb nagy 
dobással készül.

- Hogy értékelnéd a tavalyi szezonodat?

- Teljesen pozitívan. Úgy gondolom, hogy első évesként, a géposztály dobogó második fokán végezni 
rallye1-ben, nagyon szép eredmény. Sajnos a technika sokszor minket sem kímélt, és nagyon fontos 
pontokat vesztettünk év közben, de most már nem bánkódok miatta. Ilyen ez a technikai sport… Idén 
ismét a kategóriánk valamely dobogós helyezéséért szállunk majd harcba!

- A 2013-as szezonra azonban megváltozott a felállás. 

- Az autó maradt a régi, csak a "ruhája" változott meg. Idén ismét újoncszerepben fogunk feltűnni, 
hiszen 2013-ban a Historic bajnokság mezőnyét szeretnénk erősíteni, egy gyári festéses Suzuki Swift 
GTi-vel. Sokan talán nem tudják, de ilyen autóval anno 3 évig mentek a világbajnokságon is. Az idei 
navigátorom  Varga  Sándor  lesz,  vele  fogjuk  az  gyorsasági  kilométereket  róni.  Az  ő  nevével 
találkozhattatok már,  hiszen ő  volt  a  beugró navigátorom tavaly a  Kassa Rallye-n.  Az  autón már 
elvégeztük azokat az átalakításokat, amivel megfelelünk a Historic bajnokság előírásainak, ezen kívül 
a szezon folyamán még egy "új szívet" is kap majd.

- Mely futamok alkotják majd az idei versenynaptárotokat?

- Egerben, Miskolcon, Budapesten, a Mecsek Rallyen valamint a Baranya Kupán is mindenképp ott 
leszünk,  hiszen  nem  szeretnénk  elesni  egyetlen  bajnoki  ponttól  sem.  Emellett  terveink  között 
szerepel, hogy több külföldi futamon is rajthoz állunk, mint például Ausztriában és Olaszországban. 
Azt még pontosan nem tudjuk, mely határainkon túli  versenyeken tudunk majd elindulni,  de ami 
biztos, hogy az olasz Rallye Legend kötelező program lesz számunkra idén.

- Mik a céljaitok 2013-ra?

-  Az  elsődleges  céljaink  ugyanazok,  mint  egy  éve:  minden versenyen célba  érni,  minél  kevesebb 
technikai problémával és hibával. Szeretnénk jól érezni magunkat az autóban, és a lehetőségekhez 
mérten a leggyorsabban közlekedni, illetve a nézőket is kiszolgálni ilyen értelemben. A mezőny az 
elsődleges információink szerint népes lesz, de így is szeretnénk a dobogó valamely fokán végezni az 
év végén!
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