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Megtört a jég 

Felemás érzésekkel ugyan, de végre öt év után befejezte a Kassa Rallye-t, 

az Országos Bajnokság ötödik futamát az AS Rallyesport Europe 

versenyzőpárosa, Ollé Sándor és Tóth Zsolt. Az abszolút hatodik hely a 

történtek ismeretében nem is rossz eredmény! 

Ollé Sándor- Tóth Zsolt: „Furcsa kettős érzés van bennem a Kassa Rallye-val 

kapcsolatban, az egyik szemem sír a másik nevet… Örülünk, mert végre 

befejeztük ezt a versenyt, tudtunk pontokat szerezni és jónak bizonyultak a 

beállításaink. Az abroncsok terén is váltottuk, ami nagyon bevált, sokat 

gyorsultunk, sikerült is gyorsaságit nyernünk. Jó eredményeket értünk el az első 

körben, csak sajnos hibáztam, nem is egyet, ami lehet, hogy azért történt, mert 

féltem a szlovákiai futamtól. A negyedik szakasz elején egy rossz féktáv miatt 

beestem az árokba, jó néhány másodpercet bent hagytam, ezt minél előbb be 

akartam hozni, ezért kapkodni kezdtem. Amatőr hiba. Ha hibázol, ne ott rögtön 

akard megoldani, mert túlvállalod magad. Megsérült a kartellvédő, szórta az 

olajat, az olajpárától érzékelő-szenzorok mentek tönkre. A negyedik szakasztól 

rémálommá vált a Kassa rali, többször úgy éreztük, hogy be kell fejeznünk a 

versenyt. A szervizparkban a srácok megpróbálták orvosolni a problémát, ami 

nem teljesen sikerült. Ettől kezdve igazi káosszá vált a szlovákiai megmérettetés, 

folyamatosan mondogattuk, „na most van vége a Kassának”. Miután majdnem az 

összes alkatrészt kicseréltük az autóban, jöttek a jó eredmények is, kaptunk egy 

defektet, ami miatt végleg lecsúsztunk az ötödik helyről. Pedig nem tűztünk ki 

magunk elé elérhetetlen célokat a 3-5. hely valamelyikének megszerzése volt a 

feladat. Utólag persze ennek a hatodik helynek is nagyon örülünk, tudván az 

előzményeket, és azt, hogy még sosem láttuk meg a célt. 

Boldoggá tesz, hogy végre aszfalton is fel tudtunk zárkózni a többiekhez, 

hasonló tempót diktáltunk, ami a jövőre nézve bíztató! Két futammal a vége előtt 

már nem titkolt célunk, hogy a 2014-es bajnokság abszolút harmadik helyén 

végezzünk, ezen leszünk!” 

 

Köszönjük támogatóinknak! 
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