
Jól sikerül a jamboree

Rengeteg pilóta volt látható a hétvégi Drift és Gym jamboreen, ahol összesen hat verseny 
került megrendezésre. Lassan kőbe véshető, hogy Zahuczki Zsolt a Gymkhana szakágban 
verhetetlen, már azt is tudjuk, hogy a bolgár drifterek óriásit fejlődtek, láthattuk, hogy a női 
versenyzők nagyon kemények és örülhetünk annak, hogy Zamecz Norbi személyében nekünk 
is van fiatal tehetségünk, aki nagy jövő előtt áll.

Zamecz Norbert a Street kategóriában bejelentkezett az összetett bajnoki címre

Ken Block sorozata a Gymkhana Grid igényes pályát varázsolt a tököli reptérre és népes 
mezőnyben kellett helyt állni a magyar pilótáknak. A versenyen a kétszeres Drift OB és EB 
bajnok Kerényi Ádám is indult, aki bár jó mókának tartotta a szinkronpályás küzdelmeket, de 
a jövőben inkább megmarad a jól bevált drift szakágnál. A kitalált nyomvonal nagyon feküdt 
Zahuczki Zsoltnak, és már a selejtezőben jelezte, hogy győzni jött Tökölre. Az éles csatákban 
újfent nem talált legyőzőre, így a hazai futam győzteseként Ken Block előtt is megmutathatja 
majd mire képes az idei Grid döntőben. Másodikként végzett Szántó Nikolett, aki a női drift 
EB helyett inkább a Grid versenyt választotta és úgy látszik jól döntött, hiszen dobogóra 
tudott állni. Harmadikként pedig Id. Mester János futott be és kicsit bosszúsan nyugtázhatta, 
hogy precíz Urat, azaz Zahuczki Zsoltit szinte lehetetlen megverni.



Zahuczki Zsolt „Zacc” senkinek sem hagy esélyt a gymkhana pályán

A Gymkhana versennyel párhuzamosan zajlottak a drift futamok, ahol délelőtt az amatőr 
kategóriával kezdődött a program. A kilencfős mezőnyben sajnos sokan elizgulták az éles 
köröket, nem úgy mint az Aradról érkező Ramona Rusu, akinek sikerült a dobogó legfelső 
fokára felállni. Őt követte Jáger Andrea, míg harmadik lett Földi Bálint. Ramona sokáig nem 
lejthetett örömtáncot, hiszen máris készülhetett a Queen of Europe női drift futamra. 
Meglepő módon ebben a mezőnyben láthattuk a legbrutálisabb versenygépeket, a lengyel 
Karolina Pilarczyk, a lett Kristine Stanevica és az Írországból érkező Danielle Murphy 
elképesztő köröket rajzolt a technikás gyors nyomvonalra. Nem meglepő, hogy pontosan 
ebben a sorrendben végeztek a dobogón is. Sajnos a magyar lányok már az első futamokon 
elvéreztek, azonban dicsérhető így is teljesítményük, hiszen életük első éles páros csatájában 
kellett helyt állniuk. 



Karolina Pilarczyk bármelyik profi sorozatban megállná a helyét

Hasonló cipőben voltak a magyar srácok is, akiknek a King of Europe EB futam Street 
mezőnyében kellett bizonyítaniuk. Sajnos itt is látszott a rutintalanság, de a mélyvízben 
páran így is szépen teljesítettek. A Bulgáriából érkező különítményt valójában képtelenség 
lett volna megállítani, jól látszott, hogy kellő tapasztalattal rendelkeznek már a páros 
csatákban. Némelyik pilóta bőven elférne magasabb osztályban is, így a dobogón lévő bolgár 
megszállás nem okozott bennünk meglepetést. Nem úgy, mint a verseny értékelése, mely 
ebben a sorozatban egy kicsit mindig fájó pont számunkra. A drift pontozási trendek nem 
igazán vannak lekövetve, az elvárások néha túl lazák a versenyzőkkel szemben. Kérdésünkre, 
hogy miért is van így, röviden azt a választ kaptuk, hogy a nézőknek show kell, a szigorúbb 
szabályok pedig ezt korlátozhatják.



A bolgárok hamar kiütötték a magyar indulókat

A nap végén az Országos Drift Bajnokság Street kategóriájának versenyén lényegesen 
pörgősebb csatákat láthattunk a legjobb 16-ban. A sorozat éllovasa Nyitrai Attila akár az 
összetett bajnoki címet is bezsebelhette volna, azonban egy ifjú tehetség Zamecz Norbi nem 
hagyott erre esélyt. A döntőben egy visszahívásos küzdelemben sikerült felül kerekednie a 
rutinos versenyzőn. A bronz csatában a bődületesen erős S14-est kormányzó Jugovits István 
és ifj. Zángó Zoltán csapott össze, aki az elődöntőben épp édesapját búcsúztatta. Elsőre itt 
sem tudott dönteni a hazai szakmai stáb. Visszahívás után bár Zoli nagyon agresszívan 
támadta a nyomvonalat két külső érintési zónát eltrafált, míg „Jugo” hozta jó formáját. A 
dobogóért folytatott küzdelemben nyertes pilóták így az EB futamban megélt 
csalódottságukat talán elfelejtik, hiszen mind Zamecz Norbi, mind pedig Jugovits István 
sokkal jobb eredményt érdemelt volna.



A drift verseny street kategória dobogósai

A legnagyobb mezőnnyel felálló Drifted Országos Bajnokság utolsó végső összecsapására 
szeptember 21-22-én kerül sor, ahol amatőr, street és természetesen a profi kategória 
képviselői támadják majd a tököl drift aréna aszfaltját. 
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