
 

Komoly kihívás a kassai aszfalton 
 

Ezen a hétvégén megkezdődik az Országos Rally Bajnokság második fele. Az abszolút 

elsőség szempontjából mostantól minden egyes momentumnak, megtett 

kilométernek és megszerzett pontnak hatalmas jelentősége van. Az elmúlt napokban 

Kazár Miki és Szőke Tomi a korábbi alapossággal igyekezett felkészülni, hiszen 

csupán egyetlen ponttal vezetnek az összetett értékelésben. A Maximmun Racing 

Team kettőse, és az egész csapat azon dolgozott, hogy a rendkívül gyors és technikás 

pályákon a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. 

- Nagyon kedves élményeim vannak Kassával kapcsolatban – tekintett vissza Kazár 

Miki. – Itt, elsősorban a tavalyi versenyre gondolok, ahol Hadik Andrással óriási 

meccset vívtunk. Pályafutásom egyik legélvezetesebb hétvégéje volt, ezért most is 

arra számítok, hogy egy nagyszerű versenyt látnak majd a kilátogató érdeklődők. A 

teljes magyar és a szlovák élmezőny nagyszerű csemegét kínál mindenki számára. 

Hat WRC, ugyanennyi S2000-es autó, és az R4-essel induló párosok komoly csatája 

várható a kassai viadalon.  

Szőke Tomi néhány nappal ezelőtt azt mondta: vakon van Kassával kapcsolatban, 

hiszen még soha nem navigált ezeken a gyorsokon. A pályabejárás után pedig úgy 

látja: pályafutása legnagyobb kihívása előtt áll szombaton és vasárnap.   

- Belecsapok a lecsóba, rögtön WRC-vel ezeken az ultrabrutál pályákon – fogalmazott 

Kazár Miki navigátora. – Főleg a szombat lesz kemény, nagyon, de nagyon oda kell 

figyelnem. Itt aztán tényleg van minden. Szűk, széles, vékony, vastag, leszakadós, mini 

vb-futamra érkeztünk. Nagyon bízom benne, hogy továbbra is marad a jó idő, 

legalább ez ne befolyásolja a kassai csatát. Nekem is mindent meg kell tennem, hogy 

sikeresek legyünk, mert nagyon sok munkát fektettünk ebbe a hétvégébe. Miki tavaly 

két pályán ment a többit ő is tanulja. Az autót jól beállítottuk, a hangulat remek, ebből 

a szempontból nincs semmi gond. A teszten a Pirelli gumik is szuperláltak. Nagyon 

várjuk a rajtot, azt hiszem mindenre felkészültünk. Az éves összetett szempontjából 

Herczigékre kell figyelnünk, hiszen ők állnak hozzánk a legközelebb. Jó lenne ismét 

elsőként pezsgőzni vasárnap délután, de addig még nagyon sok minden történhet. 

Több esélyes a verseny, ám Eger és Miskolc után jó lenne visszatérni a dobogó 

legmagasabb fokára.  
 



 

Két győzelem és a veszprémi utolsó gyorson megszerzett négy pont után, Kassán 

ismét a dobogó legfelső fokát ostromolja a címvédő és navigátora, igaz az elmúlt két 

napban egy komoly technikai gondot is el kellett a csapatnak hárítani.  

- Feszültek és kicsit idegesek voltunk, mert az autóval kapcsolatban egy nagyon 

összetett problémába keveredtünk - osztotta meg az elmúlt napok történéseit Kazár 

Miki. - A teszten gyakorlatilag öt percenkét állt meg a Citroen, ismét computer 

gondjaink adódtak. Párizsból kellett alkatrészt hozatni, de szerencsére az utolsó 

pillanatban sikerült, minden a helyére került. Mérhetetlen megnyugvást jelent, hogy jó 

az autó, és szerencsére a beállításokat is elég jól eltaláltuk. Még szerencse, hogy a 

hiba a teszten jött ki, bízom benne, hogy a folytatás ebből a szempontból már sima 

lesz. Haladunk, megyünk, csináljuk. Már nagyon várjuk a rajtot, hiszen őrületesen jó 

pályákon versenyezhetünk. Úgy tervezzük, hogy szombaton alaposan bekezdünk, 

vasárnap pedig ugyanígy folytatjuk. Háromszor mentünk a gyorsokon, több nem is fért 

volna bele, akkora köröket kellett megtenni. A szombati szakaszok megvannak, a 

vasárnap jóval ismeretlenebb lesz. De hát... A többieknek is, izgalmas és jó versenyt 

várok, és szeretnénk ismét a dobogó legfelső fokára állni.  

 

Az Országos Rally Bajnokság állása három verseny után: 

1. Kazár Miklós, Szőke Tamás   (Citroen Xsara WRC) 54 pont 

2. Herczig Norbert, Bacigal Igor  (Skoda Fabia S2000) 53 

3. Botka Dávid, Mihalik Péter   (Mitsubishi Lancer EVO IX) 44 

4. Balogh János, Holczer Dániel  (Mitsubishi Lancer EVO IX) 26 

5. Melichárek Jaroslav, Melichárok Erik  (Citroen C4 WRC) 16 

6. Krózser Menyhért, Fodor Géza  (Subaru Impreza WRC) 15 

 

 

A 39. Kassa Rally programja: 

Szeptember 7. (szombat): 

Rajtceremónia, 11.30, GY1 – Opal/1, 12.16, GY2 – Gejzír/1, 13.27, GY3 – Opal/2, 

16.18, GY4 – Gejzír/2, 17.29. 

Szeptember 8. (vasárnap): 

GY5 – Golf/1, 08.41, GY6 – Sivec/1, 09.32, GY7 – Golf/2, 11.52, GY8 – Sivec/2, 12.43 

GY9 – Golf/3, 13.45, Céldobogó, Kassa főtér, 14.30. 

 
 


