
Indulunk? Nem indulunk? Indulunk!

A Maricsek Miklós - Kovács Szabolcs kettős ugyan benevezett a 48. Mecsek Rallye-ra, 
de jó darabig úgy tűnt, hogy nem tudnak elrajtolni az ORB ötödik futamán. 

Az  idei  évben  a  fiuk  által  használt  Lancer  EVO  IV/IX-est  ugyanis  a  mecseki  viadalra 
kibérelte Szvatek Zsolt, ezért a kaposvári - pécsi páros a Mitsubishi Lancer WRC Replikával 
akart  elindulni  a  Mecsek  Rallye-n,  de  az  nem  készült  el  a  hétvégéig.  A  megoldást  egy 
harmadik autó jelenti, ami a napokban került Maricsek Miki birtokába.

„Régóta nézegettem az EVO IX-es Mitsubishiket, mert szerettem volna egy homológ N-es 
autót.  Sors úgy hozta,  hogy pár  nappal  a Mecsek Rallye előtt  meg tudtam egyezni  Pethő 
Tyutyu  fiával  és  ezért,  életemben  először,  egy  EVO  IX-es  Mitsubishi  Lancerrel  fogok 
versenyezni a Mecsek Rallye-n.”

Annak ellenére, hogy hirtelen jött az új Mitsubishi, Mikinek hosszú távú tervei vannak az 
autóval, ezzel szeretne versenyezni a következő szezonban. 

Az idei  Mecsek Rallye útvonala  nem sokat változott  az elmúlt  évekhez képest,  de egy új 
szakasz így is lesz a programban, amit a pogányi reptéren jelölnek ki a szervezők.

„Nagyon  fontos  az,  hogy  legyen  olyan  gyorsasági,  mint  amilyen  a  reptér.  A  rendezők 
csinálnak oda egy show-t, műrepülő bemutatót és mindenféle mást. Én azt gondolom, hogy 
ezzel közelebb tudjuk hozni a hétköznapi embereket a ralihoz, ezzel nézőbarátabbá tudjuk 
tenni a versenyt. Erre szükség van. Ez természetesen némi áldozattal jár a mi, a versenyzők 
részéről, hisz ez nem egy klasszikus rali pálya. Ahogy mondani szokták, valamit valamiért.”

Nem csak a reptéren kijelölt 4 km-es szakasz jelent majd újdonságot Miki számára az ország 
legtradicionálisabb rali versenyén:  

„Az  árpádtetői  gyorsasági  érdekes  lesz  számomra,  mert  a  hegyi  pályán  lefelé  még  nem 
mentem soha. Kíváncsian várom. A tréning alapján nagyon pontosan kell majd menni rajta. A 
pécsváradi szakasz nagyon tetszik, az egy igazi rali pálya!

Teljesen mindegy, hogy hogyan variálják a rendezők a verseny útvonalát, azt gondolom, hogy 
ezt elrontani nem lehet, hiszen a Mecsek Rallye önmagában egy nagyon jó verseny és, ahogy 
a környékbeli ralisok mondani szokták: A Mecsek Rallye-n menni kell!”


