
Ők nem autóversenyeznek, hanem versenyautóznak 
 

Rally2-ben tervezi az évet a Gyuriczky Zsolt – Pintér 
„Pinjoe” Szilvia páros. Egy kis pihenő és 
navigátorváltás után ismét a lovak közé csapnak a 
11. Eger Ralin. Zsoltit próbáltam faggatni, ami, mint 
mindig viccbe torkollott. Azért talán mégis elárult 
egy-két tikot az idei évről. 
 
Tavaly nem abszolváltatok egy komplett szezont, 
idén mik a tervek? 
- Sajnos a tavalyi év nem a terveink szerint alakult. Az 
idei évben újra megpróbáljuk, és terveink szerint 

szeretnénk minden Rally2-es futamon indulni. Reméljük, az élet most nem szól közbe. Be 
kell pótolni a lemaradásunkat, és kicsit vissza kell rázódni a versenyzésbe, ez az Eger Rally 
szerintem ezt a célt fogja szolgálni. Szeretjük a kis Citroen C2R2-t, jól is érezzük magunkat a 
Bakó Rally Team-mel, így minden adott, hogy csak oda kelljen állni a rajtvonalhoz, és 
nyomni neki. Persze mondani könnyű, hétvégén meglátjuk…  
 
Régi...új navigátorod lesz, miért? 
- Miért ne? :D A rali alapjait én anno együtt tanultam Pinjoe-val. Ha nyertünk együtt örültünk, 
ha nem akkor is együtt készültünk a következő megmérettetésre. A kezdetek kezdetétől vele 
versenyeztem és mára Ő már jobb navigátor lett, mint én pilóta. Idén újra egy autóba ülünk, 
és megnézzük, mit tudunk belőle kihozni. Ezt az évet együtt tervezzük. 
  
Az egri pályákkal hogy álltok Pinjoe-val? Autóztatok már ezeken a szakaszokon, vagy 
okozhatnak meglepetéseket? 
- Persze, ismerősek ezek a pályák, a nagymamához menet mindig erre autózunk… eléggé 
kacskaringós, ahogy Ő mondaná… „de hát ott van a „dzsípiszi” :D Viccet félre téve volt már 
itt olyan is, hogy mondtam Pinjoe-nak, dobja el az itinert nyugodtan, mert a bérelt Suzuki 
nem nagyon akart felmenni az emelkedőn. . Na de most ez bizony nem így lesz, nagy 
hangsúlyt fogunk fektetni a pályák feldolgozására. Most fog kelleni a jó itiner, hogy haladni 
tudjunk úgy, ahogy tervezzük. Nem szabad elbohóckodni azért a versenyt, mindent a maga 
idejében. Ha beülünk a Citroenbe, akkor oda kell koncentrálni, majd viccelődünk előtte és 
utána.  
 
Jól gondolom, hogy idén sem feltett kézzel fogtok versenyezni? 
- Rájöttünk, hogy ha feltett kézzel mennénk, az annyira nem lenne jó, mert akkor ki fogja a 
kormányt? :D Amúgy mi is, mint mindenki más azért megyünk, hogy nyerjünk. Ezzel 
mindenki így van, nem? Aki mást mond, az hazudik. Viszont helyén kell kezelni a dolgokat. 
Kerekes Joti mondta egyszer, „van, aki autóversenyez és van, aki versenyautózik.” Mi 
szerintem a második csoportba tartozunk már így negyven felé. Hobbi szinten műveljük ezt a 
sportot és nagyon jól érezzük így magunkat. Nekünk nagy eredmény lenne az is, ha Jánosa 
Ákost etapon megelőzhetnénk. :D Ennek nagyon örülnénk, és még a büntetés sem venné el 
a kedvünket. Ott rögtön el is csomagolnánk a sisakunkat és elmennénk haza. :D Most azon 
gondolkodom, milyen frappáns választ tudok még adni. Mondjuk azt, hogy félünk, nehogy 
elgumizzuk magunkat… úgy hogy összesen négy gumink van. :D Remélem tökéletes választ 
kaptál a kérdésekre. :D 
 

Viccet félretéve várjuk már, hogy újra versenyezni tudjunk… 
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