
A váltógondok ellenére is elsőként végeztek

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

Holecz „Kicsy” Krisztián – Nagy Zoltán, Lada 2105

A XIII. GARMIN Rallyeról sem térhetett haza üres kézzel a Holecz „Kicsy” Krisztián-Nagy Zoltán duó. 
Habár  versenygépüknek,  a  Lada 2105-nek  nem igazán  fekszenek  a  tempós  szakaszok,  mégsem 
álltak feltartott kézzel a rajtba. Ennek meg is lett az eredménye. A Maricsek Racing Team színeiben 
induló  váci  páros  az  A  Lada  Kupa  győztesének  járó  kupával  gazdagodott  az  RTE  lábatlani 
állomásának végére.

Holecz  „Kicsy”  Krisztián:  Összességében  egy  jó  és  pörgős  bajnoki  fordulót  tudhatunk  a  hátunk 
mögött. Ahhoz képest, hogy elsőre nem nyerték el igazán a tetszésemet a GARMIN Rallye pályái, 
annál izgalmasabb, élvezetesebb volt a menetelésünk élesben. 

A verseny folyamán a megolvadt és a fehér aszfalt nagyon csúszott, nekünk is volt néhány kisebb 
kalandunk azokon a részeken. A 3. gyorsasági elején eltörött a váltókulissza a Ladában, mindössze 
csak a 3. fokozatunk maradt meg, abban kellett teljesítenünk a szakasz hátralévő részét. A Lábatlan-
Máriahalom  közötti  etapon  Zoltán  megpróbálta  orvosolni  a  hibát.  Ekkor  egy  rövid  ideig  ismét 
rendesen tudtam használni a váltót, ám a 4. gyorsasági rajtja után ismét felmondta a szolgálatot. A 
szervizben  azonban  megoldottuk  a  problémát,  hála  Vizelli  Karcsi  versenyzőtársunknak,  aki 
kölcsönadta a szükséges alkatrészt. Emellett köszönettel tartozunk Kurali Bálintnak is, aki segédkezett 
nekünk a szervizben, és helyrehozta a Lada váltóját.

Folyamatosan  tudtunk  gyorsulni,  a  kupások  között  az  élen  jártunk,  s  igazi,  vérre  menő csatákat 
vívtunk Fekete Milánnal – ő azonban idő előtt a verseny feladására kényszerült. Végül az A3 kategória 
4. helyén végeztünk, az A Lada Kupát pedig megnyertük. Elégedett vagyok az elért eredményünkkel, 
ennél jobbat nem tudtunk volna elérni. Örülök neki, hogy ismét sikerült bizonyítanunk, és kupával 
térhettünk haza. Bízom benne, hogy a tatabányai  szereplésünk is biztosítva lesz,  és hasonló szép 
eredményeket tudunk majd produkálni.



Nagy Zoltán:  Legutóbb 5 évvel ezelőtt álltunk rajthoz a GARMIN Rallye keretein belül. A lábatlani 
gyorsasági szakasz ismerős volt számunkra, ám a Máriahalom-Szomor gyorsasági teljesen új volt, amit 
kíváncsian vártunk.

A vasárnapi első gyorsot etappá nyilvánították Ifj. Vincze Ferenc esése miatt, így nem tudtuk a saját 
tempónkban feltérképezni a pályát. A második gyorson olyan időt értünk el, amin még mi magunk is 
meglepődtünk. Ez a jó szereplés azonban kifizetődő volt, hiszen a második kör elején, már az első 
kilométer után eltörött a komplett váltókar, és a váltó bennragadt a 3. sebességi fokozatban. Ennek 
következtében visszafogott tempóban fejeztük be a szakaszt, majdnem 20 másodpercet hagytunk a 
pályán. A futam utolsó felvonásában ezt a lemaradást kellett behoznunk, ami végül sikerült is, és az A 
Lada Kupában a dobogó tetejére állhattunk fel. A kategóriánkban épphogy lecsúsztunk a pódiumról, 
de elkeseredve nem vagyunk emiatt, hiszen olyan autók végeztek előttünk, akikkel nagyon nehéz 
lenne felvenni a versenyt. A realitás talaján maradva ezért az egész futam alatt inkább a Lada Kupát 
tartottuk szem előtt.

Ez úton is váltón köszönjük a sporttársaknak segítségét a váltójavításban! A következő versenyig már 
csak  ezen a  területen kell  majd  elvégezni  a  revíziót  a  kocsiban,  amúgy komolyabb sérülést  nem 
szenvedett  a versenygép.  Szeretnénk elindulni  az augusztusi  Tatabánya Rallyen is,  de ha ez  nem 
jönne össze, akkor Vácott, hazai pályán szeretnénk majd megismételni ezt az eredményt.

Partnereinknek köszönjük az együttműködést: CSR Média, Maricsek Racing Team, Rally Café, NBH 
Security Kft., Club Mouseoleum, Rubra Art Lounge, XLavina, Oxxo Energy Drink, Balu Gumi, István 
Attila biztosítási menedzser, Gyümölcs Nagyker Vác, ProtoTyp 7690, 2M Design, For Car Technik Kft., 
PM Autókozmetika Vác, www.dubaiprogramok.com, www.csapassunk.hu 

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