Élményekkel teli kassai ezüst
Sok szakaszgyőzelem, tökéletes csapatmunka és technikai háttér, valamint egy kis szerencse. Emellett
kiváló pályák, nagyszerű ellenfelek, értékes pontok. Ezek jellemezték Kazár Miki és Szőke Tomi kassai
hétvégéjét az ORB idei negyedik futamán. Az abszolút értékelésben elért második helyezésnek, valamint a
Power Stage-en begyűjtött további négy pontnak köszönhetően az éves összetettben is megtartották a
vezetésüket, a különbség pedig csak minimális mértékben csökkent a legnagyobb riválissal szemben.
Éppen ezért érthető volt, hogy Miki és Tomi mosolygósan szálltak ki az R5-ös Ford Fiestából Kassa főterén.
- Óriási volt, még most is kavarognak bennem az élmények. Nem akartunk alibizni, vagy valamit
kibekkelni, versenyezni mentünk a Felvidékre - mondta el a 40. Kassa Rally után Kazár Miki. – Úgy
gondoltuk, ha veszíteni kell, akkor azt szépen, emelt fővel tegyük meg, de most már látszik, hogy az
általunk összerakott projekt rendkívül erős. A bajnoki cím megszerzésére is alkalmas. Kikaptunk, de
csak azért, mert mi hibáztunk. Senki nem számolt ránk, ökölvívó nyelven fogalmazva azt
mondanám: megosztott pontozással maradtunk alul, ám egy versennyel beljebb vagyunk. Az első
nap látszott, hogy meghatározó a szerepünk, harmadiknál nem volt rosszabb eredményünk, ez
pedig árulkodó. Másnap a második szakaszon nem a megszokott és a sportágban elfogadott
kézjelzéssel rajtoltattak, hamar reagáltam és befulladtam. Ezután egy kicsit forrófejűvé váltam, egy
erdei részen nem látszott, hogy poros a kanyar, így megettem a féktávot. Beestünk, 24
másodpercet hagytunk ott, ha ez nincs, akkor fölényesen nyerjük a versenyt. Itt hibáztam, vállalom,
ezért nem tudtunk nyerni, viszont olyan élményekkel gazdagodtunk, hogy még így is megérte. Ultra
veszélyes volt, amit csináltunk, talán ezt a nézők is érzékelték. Csak a végén nem vállaltunk száz
százalékot, mert akkor már annyira köves, felhordásos volt a pálya, hogy ésszerűtlen lett volna
ekkorát kockáztatni. Úgyhogy férfias csatában, nagy küzdelemben, minimális különbséggel
vesztettünk, de a fő cél felé egy óriásit léptünk.
A 40. Kassa Rallyn megszerzett második helyért 15 ponttal gazdagodott a Maximmun Racing Team kettőse,
a Power Stage-en pedig további négy egységgel gyarapították a termést.
- Sokat tettünk azért, hogy ezúttal is sikeresek legyünk – értékelte a kétnapos száguldást Szőke Tomi.
– Őrült jó verseny volt, életem legjobb rallys hétvégéjén vagyunk túl. A PIRELLI gumiknak
köszönhetően ismét ott voltunk a legjobbak között, és nem sok hiányzott az újabb
futamgyőzelemhez sem. Azt nem mondom, hogy tökéletesen végeztem a munkám, mert a sötét
gyorsoknál néhányszor lekéstem, és a ritmusváltásoknál is voltak problémáim. Ettől függetlenül
nem lehetünk elégedetlenek, mert két versennyel a vége előtt, gyakorlatilag megtartottuk azt az
előnyünket, ami Kassa előtt is megvolt. Herczigék csak két ponttal jöttek közelebb, ami biztató lehet
a budapesti és a pécsi hétvége előtt.

Kazár Miki hozzátette: Kassán teljesen belakták az R5-ös Ford Fiestát, ami szintén nagyon fontos a
folytatást illetően. Egy-két dolgon azonban még finomítani kell, ami ha sikerül, akkor a Maximmun Racing
Team szép sikereket érhet el az esztendő hátralévő részében is. De ne szaladjunk ennyire előre, térjük még
vissza Kassára.
- Meg kell említenem azokat az idősebb néniket, akik a második gyors után népviseletben odajöttek
hozzánk. Magyar és szlovák népdalokat énekeltek, közösen szórakoztunk velük. Hatalmas
hangulatot teremtettek, ettől pedig nagyszerű kedvünk lett. Végig röhögtünk, fantasztikusan
éreztük magunkat – mesélte az élményeit a magyar bajnok pilóta. - Ez a hangulat megmaradt a
verseny végéig, talán ez a legfontosabb. Annak is nagyon örülök, hogy a rallytúrás mezőnyből
néhány páros már csatlakozott hozzánk. Fiatalok, tehetségesek, övék a jövő. Bízom benne, hogy a
hamarosan még többen döntenek így, mert a mezőny gyarapodása további színvonal emelkedést
hozhat. Miskolchoz hasonlóan egyébként a kassai aszfalton is remekül működött az autó. Ez pedig
érhetően optimizmussal tölt el a folytatást illetően is. Sportszakmai szempontból egy remek csatát
vívtunk az élmezőnnyel, amiből azt hiszem, mindannyian csak profitálhatunk. Gratulálunk
valamennyi célba érkezett párosnak, és a szervezőknek is, mert a magyar-szlovák közös verseny
megint nagyszerűen sikerült. Nagyon várjuk a budapesti folytatást, de ezt megelőzően a quad
bajnokságra is figyelnem kell. Hamarosan következik a sorozat második fordulója, ahol meg akarom
őrizni az első versenyen megszerzett vezetésem.
A 40. Kassa Rally (nem hivatalos) végeredménye:
1. Herczig Norbert, Bacigál Igor
(Skoda Fabia S2000)
2. Kazár Miklós, Szőke Tamás
(Ford Fiesta R5)
3. Botka Dávid, Mihalik Péter
(Mitsubishi Lancer Evo IX R4)
4. Hadik András, Kertész Krisztián
(Subaru Impreza R4)
5. Spitzmüller Csaba, Szigeti László
(Mitsubishi Lancer EVO X R4)
6. Balogh János, Holczer Dániel
(Mitsubishi Lancer EVO IX R4)
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