
A célban ünnepelhettek Csegeziék

MARICSEK RACING TEAM – XIII. GARMIN Rallye, 2013. július 20-21.

Csegezi Ákos – Csáki Richard, Mitsubishi Lancer Evo VI

Csegezi Ákos kezei között is úgy viselkedett a Mitsubishi Lancer Evo VI-os, ahogy azt elvárták tőle. 
A legutóbbi két futamon, különböző technikai okok miatt nem ért célba a Maricsek Racing Team 
pilótája, ám úgy néz ki, a veszprémi ORB-s kitérő jót tett a versenygépnek. A Csegezi-Csáki duó az 
M3 kategória 4. helyén végzett a július 20-21-ei, XIII. GARMIN Rallye-n.

Csegezi  Ákos:  A  szombati  napunk  problémamentesen  lezajlott:  előbb  az  adminisztratív,  majd  a 
technikai  átvételen  estünk  át,  majd  következett  a  pályabejárás,  délután  pedig  a  rajtceremónia. 
Vasárnap  a  már  korábbról  is  ismert  lábatlani,  és  Máriahalom-Szomor  szakaszok  vártak  ránk  3-3 
alkalommal – csak a Bajna-Lábatlan gyorsasági volt egy kicsit fura ebben az irányban. Egyedül az úttal 
kapcsolatban voltak  fenntartásaink,  ugyanis  az  aszfalt  minősége rengeteget  romlott  itt  az  elmúlt 
években. A Mitsubishi futómű-beállításait azonban olyan jól eltalálta a csapat, hogy menet közben a 
kocsi az összes útegyenetlenséget át tudta lépni, és élvezhető volt számunkra az autózás.

A  kitűzött  célunkat  majdnem  sikerült  teljesíteni:  a  célba  érés  és  a  folyamatos  fejlődés  –  egy 
gyorsasági  kivételével  –  megvolt,  ám  a  dobogóról  lecsúsztunk  a  meghívásos  kategóriában.  Még 
mindig nagyon messze vagyunk az elfogadható teljesítménytől, de a legfontosabb most is az volt, 
hogy  mi  jól  érezzük  magunkat.  Élveztük a  menetelést,  és  végre  elmúlt  bennünk a  görcsösség.  A 
Veszprém Rallyeval úgy néz ki,  hogy lekerült a rontás a versenygépünkről,  és bízom benne, hogy 
innentől fogva minden alkalommal célba érő lesz a mi Mitsubishink is. Előre Tatabányára, a jól bevált 
hármasban!



Csáki Richard: Nagyon örülök, hogy Ákossal végre sikerült befejeznünk egy futamot az idei év során. 
Úgy gondolom, hogy végig jó ritmusban autóztunk, folyamatosan sikerült gyorsulnunk, és magunkhoz 
képest egyre jobb időket produkáltunk. Ez úton is szeretnénk megköszönni Bene Lacinak és Bődör 
Arielnek azt, hogy egy technikailag maximálisan felkészített Mitsubishit biztosítottak a számunkra!

A XIII. GARMIN Rallye és a célba érkezés öröme egy kis önbizalmat is adott nekünk a szezon hátralévő 
részére  vonatkozóan.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  a  hétvégi  pozitív  tapasztalatok  hatására  még 
nagyobb lendülettel fogjuk képviselni a csapatot a soron következő Tatabánya Rallyen.

Partnereinknek köszönjük az együttműködést: Qualysoft, Cyeb

Sajtófőnök:  Horváth  Judit –  www.maricsekteam.hu;  Tel.:  30/533-9099;  E-mail: 
sajto@maricsekteam.hu
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