
 

 

 

 

 

 

 

Harsányi Zoltán kilencszeres magyar bajnok 

Az RXC Technics Motorsport versenyzője, Harsányi Zoltán sporttörténelmi tettet vitt végbe a hétvégén azzal, 

hogy megszerezte immár kilencedik magyar bajnoki címét, ami korábban a királykategóriának számító 

SuperCarban még senkinek nem sikerült. Csapattársa, Vass Zoltán mindkét nyirádi futamon dobogóra állt, 

így teljessé téve a csapat örömét. 

Nem volt izgalmaktól mentes ez a hétvége az RXC Technics Motorsport számára, hiszen két nap leforgása alatt 

két különálló, egyaránt teljes értékű magyar bajnoki futamot rendeztek, így egyetlen egy betli elég lett volna 

ahhoz, hogy amit addig egész évben felépítettek, az pillanatok alatt váljon semmivé. Ráadásul, Harsányit egész 

hétvégén kisebb-nagyobb technikai problémák hátráltatták, így tényleg egy percig sem lehetett nyugodt a 

csapat. 

Szombaton az első előfutamban egy olajszivárgás és némi zavaró kék füst borzolta a csapattagok idegeit, majd 

az A-döntőben a hátsó féltengely törése miatt volt kénytelen kiállni a pilóta. Vasárnap az időmérőn ismét a 

hátsó féltengely tört el, majd az A-döntőben a hátsó differenciálmű adta meg magát. A kilenc teljes évet szinte 

hiba nélkül végigszolgáló Evo V-ös Mitsubishi Lancer az útja végére tehát kicsit elfáradt, de a történelmi, 

kilencedik bajnoki címhez azért még hozzásegítette gazdáját, aki jó szívvel fog megválni tőle.  

Arról, hogy az újabb bajnoki cím mellett sikeres hétvégének is örvendhessen a csapat, Vass Zoltán 

gondoskodott, aki szombaton a harmadik, vasárnap a második helyen terelte célba Mitsubishi Coltját, aminek 

köszönhetően az év végi összesítésben egy huszáros hajrával előrejött a negyedik helyre.  

 

Harsányi Zoltán (SuperCars, Mitsubishi Lancer Evo V.) 

„Nagyon örülök, hogy sikerült megszereznünk a kilencedik magyar bajnoki címünket, ez nagyon sokat jelent 

nekem és a csapatnak is. A szezon végére ugyan kicsit megfáradt a technika, de előtte kilenc gyönyörű évet 

végigszolgált nekünk, és még idén is sikerült valahogy behúznunk vele nyolcadik közös OB-címünket. Jár a 

dicséret a Mitsubishinek és az egész csapatnak, köszönöm ezt az újabb csodálatos évet. A szezon vége is 

megmutatta, hogy eljött a váltás ideje, ezért előzetes terveinknek megfelelően jövőre már egy új építésű 

autóval fogunk nekivágni szezonnak. Most kiélvezzük kicsit ezt a sikert, aztán készülünk tovább az előttünk álló 

feladatokra, hiszen innentől szeretnénk mi lenni az elsők, akik elérjük a tíz bajnoki címet. Nagyon örülök 

csapattársam, Vass Zoli hétvégi remeklésének is. Az év első fele számomra alakult nagyon jól, a szezon vége, 

amikor nekem problémáim voltak, pedig neki, úgyhogy a csapatnak szerencsére mindig volt oka az örömre.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vass Zoltán (SuperCars, Mitsubishi Colt) 

„Ettől szebb évzárást, úgy gondolom, hogy nem is kívánhattunk volna magunknak, nagyon boldog vagyok. 

Csapattársam, Harsányi Zoltán mától kezdve már nem nyolcszoros, hanem kilencszeres magyar bajnok, nekem 

pedig sikerült mindkét nyirádi versenyt dobogós helyen zárnom, így Kakucsot is beleszámítva, az utolsó három 

verseny közül minden a pódiumon végeztem. Ez a duplafordulós hétvége nekünk nagyon bejött, úgyhogy 

felőlem többször is rendezhetnének ilyet, elvégre ritkán adatik meg az embernek, hogy egy hétvége alatt két 

külön versenyen is dobogós helyezést ünnepeljen. A pozitív szezonzárás, és az, hogy az év végére így összeállt 

minden az új autó körül, nagyon nagy lendületet ad most nekünk a következő évi felkészüléshez. Őszintén 

szólva a kakucsi forduló előtt kicsit néha már azt vártam a sok-sok gyerekbetegség és technikai probléma 

miatt, hogy mikor lesz vége ennek a szezonnak, most viszont, hogy vége lett és így lett vége, már azt várom, 

hogy mikor kezdődik végre az új évad. 2015-ben gőzerővel fogunk támadni.” 

 

 

 

 

 

 


