
Talán majd legközelebb
Nem a tervek szerint  alakult  Madari  Tamás számára  a  Magyar Rallycross Bajnokság 
legutóbbi, Kakucs Ringen rendezett fordulója. A csapatot folyamatos pechsorozat érte a 
hétvége folyamán, számunkra most nem jutott szerencséből. Tomi tanult a történtekből, 
levonta a konzekvenciát és már csak előre tekint!

Hosszú szünet után állt rajthoz Madari Tamás a Suzuki Swifttel, hiszen legutóbb nyár elején, 
Máriapócson ülhetett versenyautóban. Természetesen nagy várakozás előzte meg a legutóbbi 
futamot,  a  Kakucs  Ringen  azonban  rengeteg  probléma  adódott,  melyek  tükröződtek  az 
eredményekben is.

Madari  Tomi:  „Balszerencsésen  alakult  számunkra  a  kakucsi  hétvége.  Már  reggel  a 
szabadedzésünket  valamiért  hamarabb  leintették,  így  három  helyett  mindössze  két  kört 
tehettem meg a pályán. Ezt követően az időmérőre nem jutottunk fel  technikai  hiba miatt, 
kikéstük az időnket.

A fent említettek miatt kissé negatív hangulatban vártam a rajtot, de próbáltam az előttem álló 
versenyekre koncentrálni. Az első előfutam előtt tehát két kört tudtam menni a versenypályán, 
ennek ellenére nem kezdtem rosszul. Az indulásnál feljöttem a második helyre, majd két kör 
után az egyik kanyar kijáratán elment az erő az autóból: kevés benzin volt benne, és emiatt 
egy  pillanatig  nem  kapott  üzemanyagot  a motor,  visszacsúsztam  a  mezőny  végére.  A 
következő futamon ismét jól  kaptam el a rajtot,  megint a második helyen mentem, viszont 
rosszul taktikáztam a joker körrel, ezért pozíciókat vesztettem.

Az utolsó előfutamon már a rajtot követő métereken meglöktek hátulról, ami miatt némileg 
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keresztbe állt az autó, de itt még tudtam korrigálni. Az első kanyar előtt viszont részben a saját 
hibámból is, de sikerült megforogni a lökdösődést követően, így a döntőbe jutás esélye elszállt.

Természetesen próbálom a pozitív oldalát nézni a hétvégének: ismét sokat tanultunk, és ami 
fontos,  hogy bevált  a  motorcsere.  A következő  futam előtt  csak  egy  futómű  állításra  van 
szükség.

Nyírádon  dupla  fordulós  versenyhétvége  lesz.  Szombaton  szeretnék  némileg 
visszafogottabban menni,  egyfajta edzésként,  hogy megismerjem a pályát,  és az autóra is 
vigyázni kéne, vasárnap viszont már támadni fogunk!”

e-mail: madariracingteam@gmail.com

infó: www.facebook.com/madariracingteam
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