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RCM Kupa autó bemutató (sajtóanyag) 
(2013.10.10)  

 

Ünnepélyes autó bemutatónak ad otthont szombaton 

a Hungaroring paddockja, az RCM Kupa jelentősen 

felfrissített versenygépét most először láthatja majd a 

nyilvánosság. 

 

Az utóbbi évek során inkább csak fogytak az autók a 

magyar gyorsasági mezőnyben, mintsem érkeztek, eltűnt 

több korábban beton biztosnak hitt márkakupa, és a 

túraautósok között is csak elvétve talált az ember új 

szereplőt. Most azonban ismét autó bemutatóra 

készülhetnek a pályaversenyzést kedvelők, amely ráadásul egy új márkakupa megszületésének első 

lépése is egyben. 

 

Az RCM Motorsport közel egy éven keresztül dolgozott azon a koncepción, amely a Gyorsasági 

Országos Bajnokság idényzáró hétvégéjén a nagyközönség elé lép. A Suzuki kupa jelenlegi 

legnagyobb szereplője úgy döntött, jövőre saját márkabajnokságot szeretne indítani, amelynek 

központi gondolata, hogy a résztvevők egy erősebb autóval, egyenlő, és ami legalább ennyire 

fontos, színvonalas, profi környezetben versenyezhessenek a jövőben. 

 

A bajnokságról azonban majd egy kicsit később, e hét szombaton a versenyautóé lesz a főszerep. Az 

RCM Kupában az alap továbbra is a jól bevált Suzuki Swift marad, ám jelentős fejlesztéseken esik 

majd át a technika. 

 

Az RCM-es srácok komoly arcpakolást adtak a méregzsák Swiftnek, jelentős optikai változások 

várhatók az autón. Módosított karosszériaelemek, új légbeömlők és szárnyak teszik majd még 

dögösebbé és agresszívabbá a kocsi megjelenését. 

 

A valódi titok azonban - mint az élet más területein is - a szoknya alatt rejtőzik. Szélesebb lesz a 

Swift első nyomtávja, és nagyon komoly fejlesztések történnek a gépháztető alatt is. Erről bővebben 

majd az autó bemutató után, ám annyit már most elárulhatunk, hogy erősebb lesz a gép, és nem 

csak kicsit. 

 

Az RCM Motorsport ünnepélyes keretek között mutatja majd be az új versenyautót a Gyorsasági 

OB idényzáró fordulóján. A leleplezésre október 12-én, szombaton 10 órakor kerül sor a 

Hungaroring paddockjában, a csapat boxánál, ahol a bajnoksággal kapcsolatos kérdésekre 

válaszolnak az illetékesek. 
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