
Az ismeretlen pálya mindig kihívás 
 
A Székesfehérvár Rali teljesen ismeretlen Hibján 
Joci és Szurovcsák István számára, de 
ugyanazokat a célokat tűzték ki, mint minden 
verseny előtt. Ez pedig nem más, mint hogy 
érezzék jól magukat egész hétvégén, és hasonlóan 
jó eredményt tudhassanak magukénak, mint 
például Veszprémben. Ott pedig másodikak lettek 
A6-ban.  
 
 

Versenyeztetek már a fehérvári pályákon? 
- Nem sok mindent tudok neked mondani a Székesfehérvár Raliról, mert nem igazán 
ismerjük. 2007-ben jártunk ott és akkor még murva volt. Ladával indultunk ORB-ben. Tehát 
inkább maradjunk annyiban, hogy ismeretlenek ezek a pályák számunkra. Ez nekünk most 
teljesen új lesz. Ha abban az időszakban rali túráztunk volna, akkor rémlene, de akkor pont 
nem versenyeztem. Amikor meg ORB-ben mentünk, akkor meg az elsőosztálynak nem volt 
Fehérvár, ha jól emlékszem.  
 
Azért ránéztetek mondjuk mások előző évi belsőire? 
- Nem igazán szokott ilyenre időnk lenni a munka mellett, de lehetséges, hogy még 
rákeresek egy-két belsőre, hogy mégis milyenek a szakaszok. Legfőképp ez a Csákberény 
izgatja a fantáziámat a 21 km-es távjával. Azért oda kell majd figyelni rendesen. Érdeklődtem 
versenyzőktől, hogy ki milyennek látja ezt a versenyt, és felemás vélemények voltak. Valaki 
a fehér aszfalt miatt nem szereti, valaki azért mert nem elég technikás, de akadt olyan is, aki 
azt mondta, hogy semmi különös, olyan, mint a többi aszfaltos verseny. Hát nem tudom, 
majd ott kiderül, hogy nekünk fog-e tetszeni.  
 
Lesznek csapaton belüli kis csatázások? 
- Biztosan. De ezeket mindketten inkább motivációnak vesszük Jánosa Ákossal, mint 
versengésnek. Nem is lenne értelme. Az számít, hogy jól érezzük magunkat. Persze 
mindketten örülnénk, ha az első és a második helyen osztozhatnánk. Hogy melyik kié 
lenne… nem lényeg. Csak maradjanak csapaton belül a dobogó legfelsői fokai. 
Mindkettőnket csak egy egészséges versenyszellem hajt, ami mindig jó hangulatot szokott 
eredményezni a versenyhétvégéken. Remélhetőleg ez most sem lesz másképp.        
 
A fentiek tekintetében mik a tervek a hétvégére? 
- Elsődlegesen bízunk az esőmentes versenyzésbe, tehát jó lenne a versenyautót száraz 
aszfalton tesztelni kicsit így a murvás futamok után. Majdnem minden tényleg új lesz a 
számunkra… kivéve a jól bevált csapatot, a Bakó Rally Team-et. Nem félünk a hétvégi 
ismeretlen futamtól, szeretjük a kihívásokat. Jöjjön, aminek jönnie kell. A kategóriában egyre 
kevesebben vagyunk az első versenyhez képest, de még mindig elegen szerencsére. Ez a 
kategória tök jó. Már pénteken Fehérváron leszünk, átvesszük az itinert és pályát járunk. 
Szombaton ismét pályabejárás, délután a prológon szórakoztatjuk a szurkolókat. Vasárnap 
pedig élesben csatázunk a jó helyezésért. Bízunk benne, hogy felállhatunk a dobogóra.  
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