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Előzmények 
 

 

 A 2009-es évnek több változtatással indultunk neki; új navigátor és új támogatók 

személyében. A versenyautó fékrendszere erősebb, megbízhatóbb kialakítást kapott, valamint 

kisebb elektronikai fejlesztéséket is eszközöltünk. A motor a bajnokság kezdete előtt teljesen fel 

lett újítva, amitől megbízhatóságot és valamivel nagyobb teljesítményt vártunk. A navigátorcsere 

fiatalos dinamizmust hozott, és az autóban így családi légkör alakult ki. Az első verseny előtt 

mindent újra átvizsgálva, friss lendülettel és céltudatossággal adtuk fel első nevezésünket a 2009-

es Tamási Motorsport Egyesület Suzuki Hirt kupasorozatába. 

 

 

A fordulók 
 
 

I. verseny 
 

 

    Az első versenyt Hőgyész–Gyönk között rendezték, ahol 

a hétvége mindkét napjára terveztek gyorsaságit. 

 

Szombaton két szakasz várt a mezőnyre, amin már kirajzolódtak az erőviszonyok. Ekkor 

már sikerült olyan időket mennünk, mint a magasabb kategóriájú autóval induló 

versenytársainknak.  

 

Vasárnap az első gyorson volt egy bukás, ezért körülbelül három óra állás után 

folytatódott a verseny. A vasárnapra kiírt négy gyorsból emiatt három lett csak megtartva. 

Szerencsére az utolsó szakasz előtt már negyven másodperc előnyünk volt a harmadik helyen, 

tehát az volt a feladatunk, hogy behozzuk az autót a célba. Ezt a gyorsot is sikerült tisztán 

teljesítenünk, szóval jöhetett a díjátadó és az ünneplés. Hosszabb kihagyás után újra a dobogóra 

állhattunk a kategória harmadik helyezetteiként. 

 

 

         



II. verseny 
 

A második versenyt Kurd-Lengyel között rendezte 

meg a Tamási Motorsport Egyesület, ami nem tartozik a 

kedvenceink közé, pedig nem kis egyesületek rendeznek 

futamokat ezen a szakaszon.  

 

Igazából a verseny nem kezdődött rosszul, hasonló időket mentünk a Suzuki GTI-kkel. 

Tudni kell, hogy a szakaszon elég nagy a szintkülönbség, ami valljuk be, a mi kis köbcentis 

autónknak nagy kihívást jelent. A negyedik gyors után kicsit elvesztettük a fonalat, mert 

elfáradva pihentünk az autóban információgyűjtés nélkül, úgyhogy a hatodik gyors után azt 

hittük, hogy a kategória hatodik helyén állunk. Gyors pakolás után el is indultunk haza pihenni. 

Pár napra rá, mikor már felkerültek az eredmények az egyesület honlapjára, láttuk, hogy 

negyedikek lettünk. Az előttünk álló autó ugyanis tíz másodperc időbüntetést kapott lassító 

rombolásért és arról sem értesültünk, hogy kiesett előlünk egy kategória társunk. Ezek után ennek 

a negyedik helynek is örültünk, mivel jól jött az éves pontvadászatban.  

 

 

          
 

 

Az autónk az első két versenyen melegedés utáni gyengülést produkált, ezért úgy 

döntöttünk, hogy újra szétszereljük. Sajnos csak egy héttel a következő futam előtt sikerült 

nekiállni, majd idő hiányában jöhetett a verseny alatti próba. 

 

 



III. verseny 

 

  Május 23-24.-én rendezték a következő versenyt 

Écsen, a Rábaringen, ami Siófoktól távolabb található, mint 

az eddigi helyszínek. Ennek ellenére nem került sokkal 

többe, mint egy átlagos Tolna megyei verseny. Azt ugyan tudtuk, hogy a pálya nem éppen 

gumikímélő, de úgy döntöttünk, hogy slickkel vágunk neki a futamnak, ami jó döntésnek 

bizonyult. 

 

Az első gyors előtt minden rendben volt; 56.. 57.. 58.. 59.. 00 - Rajt... A gyors közepe 

körül kezdtük érezni, hogy az autó elgyengül, majd harmadik sebességi fokozatban is csak 

háromezer-ötszázat forgott. A vízhőfok-jelző ekkor már körülbelül százharminc-száznegyven 

fokot mutatott. Nagy nehezen beértünk a célba, de mikor a stop-ban megálltunk, a motorunk 

annyira felmelegedett, hogy megszorult és leállt. Rögtön nem is lehetett újraindítani, úgyhogy 

gyorsan félretoltuk és gyors hűtés következett. Az időnk nagyon rossz volt, körülbelül negyven 

másodperccel mentünk rosszabb időt az első helytől, de szerencsére a harmadik helyezettnek így 

is tudtunk adni körülbelül húsz másodpercet. Mivel összesen hárman voltunk a kategóriában, 

mindenképpen életre kellett keltenünk az autónkat. Sikerült szereznünk hűtővizet, feltöltöttük, 

járattuk, és úgy nézett ki, hogy tudjuk folytatni a versenyt.  

 

Az autó a történtek után úgy ment, mint talán még soha. Olyan időket mentünk, mint a 

kategóriánk első helyezettje, ami nem kis szó, sőt, volt, amikor pár másodperccel jobb részidőt is 

sikerült teljesíteni. Nagyon örültünk. A következő gyorsokon pedig utolértük az előttünk egy 

percre indított autót és kis híján le is előztük őket. A gumikat szinte teljesen elkoptattuk, úgyhogy 

el kellett gondolkoznunk azon, hogy milyen gumival tudunk elmenni a következő aszfaltos 

versenyre. A kezdeti nehézségek ellenére a versenyen sikerült rendkívül jó eredményt elérni, újra 

dobogóra állhattunk a kategória második helyén. Abszolút huszonegyedikek lettünk és a három 

futam után az éves ponttáblázat második helyén várhattuk a legközelebbi megmérettetést. 

 

 

           
 

 

 



IV. verseny 
 

 A negyedik verseny Szentgáloskér faluban és 

bekötőútján lett megrendezve. A szombati napon prológ 

várt a versenyzőkre, ami nagy nézőközönség előtt zajlott. 

Ugyan egy első kerekes autóval elég nehéz a nézőknek autózni, de igyekeztünk minden 

szurkolónkat és a rendezvényre kilátogató nézőket látványos autózással kiszolgálni. 

Természetesen közben figyeltünk az útviszonyokra, mivel a hétvégi verseny során ezen a 

szakaszon is át kellett haladni. A rendezők egy kis kihívást is beleszőttek a másnapi izgalmakba, 

ugyanis egy közel száz méteres, murvás, nagyon poros részt is teljesíteni kellett. Ezért a pár 

méterért senki nem cserélte le a slick gumiját, így mi sem tettünk másként. Már a prológon 

kiderült, hogy erre a kis szakaszra nagyon oda kell majd figyelnünk. 

 

 Vasárnap reggel kis késéssel érkeztünk meg a szervizparkba, alig tudtunk szétpakolni, 

már vezettek is fel minket az első gyorsasági rajtjába. Szerencsére ez nem befolyásolta a 

versenyünket és a kategóriánk harmadik helyéért csatáztunk egy Suzuki GTI-vel. Szakaszonként 

adogattuk egymásnak a másodperceket, ami annyira szorosra sikerült, hogy a harmadik szakasz 

után alig hét tized másodperc különbség volt közöttünk. Természetesen ezek után még jobban 

koncentráltunk az utolsó rajtra. Mikor beértünk a célba, úgy éreztük, meglehet a harmadik 

helyezés. Kis informálódás után megtudtuk, hogy a Suzuki körülbelül három másodperccel 

megelőzött minket, így úgy nézett ki, hogy búcsúznunk kell a dobogótól erre a hétvégére. 

Szerencsére nem siettünk a pakolással, mivel elég korán fejeződött be a verseny. Megvártuk a 

díjátadót, amin nagy meglepetésünkre harmadiknak minket szólítottak. Utólag kiderült, hogy a 

Suzuki ugyan időben megelőzött minket, de egy lassító rombolásért öt másodperc időbüntetést 

kapott. Ezen a versenyen egyértelművé vált számunkra, hogy nem mindig csak gyorsnak, de 

pontosnak is kell lenni, ha valaki jó eredményt akar elérni.  

 

 Nagy örömünkre az országos bajnok Hideg Krisztián is tiszteletét tette a versenyen és a 

díjátadón tőle vehettük át a meglepetést jelentő harmadik helynek járó elismerést. 

 

 

           

 

 



V. verseny 

 

 Az ötödik versenyre a Dunántúli Rally Trophy által 

indított kupasorozatba látogattunk, ugyanis egy számunkra 

nagyon kedves helyen, Simontornyán rendezték a 

megmérettetést. Ez a városi pálya nagyon kedvező az autónk beállításainak, így reménykedtünk a 

dobogós helyezésben. A rendezőség szombatra nézőcsalogató prológot tervezett, ami a helyi 

vasúti rakodó területén lett megrendezve közel kétszáz méter szlalommal tarkítva. Mivel a 

hétvégi eredménybe nem számított bele, mi inkább az autó állapotának megőrzésére 

koncentráltunk és egy jó ismerősünknek mutattuk meg ennek a sportnak az örömeit. 

 

 Még a szombati pályabejárás alatt szembesültünk a ténnyel, hogy egy körülbelül ötven 

méteres szakasz nagyon rossz minőségű macskakővel borított részén is keresztül kell jutnunk a 

vasárnapi gyorsaságikon. Az első alkalommal sajnos nem figyeltünk kellőképpen erre az 

útburkolatra és túl nagy sebességgel érkeztünk rá, amiből az következett, hogy a végénél a jobbos 

derékszögű kanyart már nem tudtuk bevenni, egyenesen túlcsúsztunk rajta. Szerencsére nem 

mentünk neki semminek, de legalább tíz-tizenöt másodpercünkbe került, mire tovább tudtunk 

haladni.  Ez a kis hiba eldöntötte a versenyt. Ekkor már láttuk, hogy a dobogós helyektől elég 

messze kerültünk, de mindent beleadva harcoltunk tovább, és sikerült egy szakaszgyőzelemmel 

zárnunk a vasárnapot. Az összesítésben hét másodperccel maradtunk csak le a dobogóról, így 

kategóriánk negyedik helyén zártuk a versenyt. Ezt leszámítva egy színvonalas, kitűnő rendezésű 

versenyen vehettünk részt, melyen reméljük jövőre is ott tudunk lenni. 

 

 

                
 

 

           



VI. verseny 

 

Igazán sűrűre sikeredett az augusztusi hónap 

versenyek terén, ugyanis a Simontornyai futam után már egy 

héttel pakolhattunk és készülhettünk a Tamási Motorsport 

Egyesület által rendezett 3. Kumho kupára. A Szenna és 

Zsippó között tartott összecsapást egy számunkra teljesen új helyen és szakaszon bonyolították le.                                        

 

 A versenykiírásban szereplő prológ feltehetően minden versenyző sajnálatára a szombati 

napon elmaradt, így ez a nap az adminisztrációs kötelezettségekkel, a pályabejárással és az itiner 

felírásával telt. 

 

 A vasárnapi verseny különlegessége volt, hogy a szervízpark a versenyszakasz közepén, 

az úttól néhány méterre helyezkedett el. A gyorsasági rajthoz minden szakasz előtt a szervezők 

vezették fel a mezőny felét, így a szervízparknál maradt versenyzők és csapattagok is élvezhették 

a futamot a hosszas várakozás alatt. Nagyon jó ötletnek tartottuk, mivel így sokkal pörgősebb 

hétvégét sikerült eltöltenünk.  

 Mint minden versenyhétvégén, most is percenként indították az autókat, azonban 

számunkra a megszokottól eltérően alakult az első gyors. Nem az volt a legnagyobb kihívás, 

hogy minél gyorsabban teljesítsük hibázás nélkül a szakaszt, hanem az előttünk indított 

versenyzők leelőzésével kellett megbirkóznunk. Ugyanis az első gyors felénél utolértük az 

előttünk elrajtoltatott versenyautót és mint utólag kiderült, hiába számítottunk rá, hogy 

elengedjenek, állításuk szerint ők nem vettek észre minket. Figyelni kellett azonban, hogy a 

lassítókat szétromboló versenyautó mögött kerülgessük a pattogó gumiabroncsokat, és kihozzuk a 

legtöbbet az adott szituációból. Nagyon dühítő helyzet volt, mivel a szakasz első felét nagyon 

jónak éreztük. Csupán abban reménykedtünk, hogy a rendezők méltányos elbánással fogják 

kezelni ezt a szituációt. Ez így is alakult, vagyis az általunk, a következő gyorsaságikon futott 

időket átlagolták és ezt az átlagot kaptuk meg az első gyors részidejének. A következő három 

gyors szakaszon rendkívül jó időket mentünk, így ezen a versenyen a kezdeti nehézségek ellenére 

harmadik helyezést értünk el.  

 A tavakkal határolt versenyszakasz csodálatos környezetet biztosított a versenyzők és a 

nézők számára, de a díjkiosztó helyszíne is meglepetéssel szolgált, mivel a dobogó nem a 

szervízpark területén, hanem egy rendkívül elegáns helyen, egy közeli hotel udvarán lett 

megtartva, ahol a vasárnapi futamot követően nagy szeretettel várták a résztvevőket. 

 

             



VII. verseny 
 

 A következő verseny egy olyan helyszínen került 

megrendezésre, ahol már az idei év során teljesítettünk egy 

futamot. Azon a megmérettetésen az autónk nem működött tökéletesen és nagy szerencsével 

sikerült csak a negyedik helyen végeznünk.  Akkor volt egy kis problémánk a motorunkkal, de 

ezt azóta sikerült orvosolnunk, így egy jobb eredményre számítottunk ezen a hétvégén. 

 

 Az itinerünkön nagyon sokat nem kellett változtatnunk, mivel a gyorsok nyomvonala 

megegyezett az év eleji verseny nyomvonalával. Így mindent beleadva koncentráltan álltunk oda 

az első gyors rajtjához. Minden rendben volt és hiba nélkül teljesítettük az első három 

gyorsaságit, melyek után az összesítésben a harmadik helyen álltunk, körülbelül húsz 

másodpercet adva a negyedik helyen álló Suzuki GTI-s párosnak. Az autónk motorja sokkal 

jobban viselkedett, mint az áprilisi versenyen és átlagosan hat-hét másodperccel tudtunk jobb 

időket futni, pedig a gumikkal már voltak problémáink. Ugyanis lassan két éve nyúzzuk ezeket a 

slickkeket, és időszerű lenne a lecserélésük. Az utolsó két gyorson már csak az előnyünk 

megőrzésére koncentráltunk, mivel az előttünk második helyen álló versenytársainkat sajnos már 

nem tudtuk utolérni. Sikerült hiba és mindenféle technikai probléma nélkül befejeznünk a 

versenyt, valamint egy biztos harmadik hellyel zárni a hétvégét. Abszolút összesítésben is elég jó 

eredményt tudtunk elérni, így a magasabb kategóriás, Siófok környékén lakó ismerőseinket, 

versenytársainkat is magunk mögé tudtuk utasítani. 

 

 

       
 

 

     



VIII. verseny 
 

 Októberben végén egy különleges verseny 

következett számunkra. Ugyanis a Rally Túra Egyesület 

(RTE) záró futamán az éves ponttáblázatban regisztrált 

Tamási Motorsport Egyesületnél versenyző csapatok is indulási lehetőséget kaptak. 

Természetesen ezt a lehetőséget mi sem hagyhattuk ki és a magasabb nevezési díj ellenére 

nagyon vártuk a közös megmérettetést. Igaz, a két egyesület versenyzői külön voltak értékelve, 

de ez egy jó lehetőség volt számunkra, hogy összemérhessük tudásunkat és a technikánkat az 

RTE sokkal magasabb költségvetésű csapataival és fejlettebb technikai járműveivel. 

 

 Különlegesség volt a hétvégén, hogy két külön szakaszt terveztek a rendezők és a 

futamok között etapokat is teljesítenünk kellett. Az egyik gyorsasági a Kurd-Lengyel közti 

nyomvonal volt ismét, a másik pedig egy mindenki számára teljesen új, Lengyel-Mucsi között. 

Ennek az újításnak kimondottan örültünk, ugyanis egy nagyon hosszú és tempós szakaszt sikerült 

találniuk a rendezőknek. 

 A hét órai kezdés kicsit korainak tűnt számunkra, de talán a közös verseny adta izgalom 

miatt fitten és versenyre szomjazva vártuk az első gyorsaságit. A Kurd-Lengyel közti szakasz 

többször megtréfált bennünket. A kopott slickek, az úgynevezett „fehér” aszfalt és a hűvös 

időjárás miatt sokat csúszkáltunk, de szerencsére sikerült az első futamot mindenféle esés nélkül 

teljesítenünk. Az első három gyorsot teljesítve nagyjából kirajzolódott a verseny végeredménye, 

de még várt ránk egy utolsó, Lengyel-Mucsi, tizennégy kilométeres szakasz. A táv felét hiba 

nélkül teljesítve haladtunk a cél felé, mikor az egyik hosszú jobbos kanyarban kicsit nagyobb 

tempóval érkezve, körülbelül százharminc-száznegyven kilométer/órás sebességgel „kirántották 

alólunk a talajt”. Tized másodperc alatt keresztbe fordulva, hatalmas porfelhőt és gumifüstöt 

húzva magunk mögött csúsztunk az árok felé. Lehetőségünk sem volt rá, hogy egyenesbe állítsuk 

az autót, így bizakodtunk, hogy az árok ne dobjon meg minket és ne borulással végződjön a kis 

kalandunk. Szerencsére az autónk hátulja, megakadva az árok szélében, visszafordított minket a 

helyes irányba. Saját erőből viszont nem tudtuk elhagyni az árkot, így Niki kiugrott és próbálta 

kitolni az autót, de ez csak egy szerencsénkre pont itt ténykedő fényképész segítségével sikerült. 

Az eset után a Polo nagyon megbízhatatlanná vált, és a jobbos kanyarokat alig lehetett bevenni 

vele. Mint utólag kiderült, az összes gumink vászonig szakadt. Sajnos körülbelül másfél percet 

vesztettünk el ezen a gyorsaságin, de még így is sikerült a nagyon fontos pontokat hozó negyedik 

helyen zárnunk a versenyt. 

 

                



Végszó 
 

Az V. Kumho kupa után a károkat felmérve mérlegelnünk kellett. Ahhoz, hogy további 

versenyeken is rajthoz tudjunk állni, mindenképpen szükségünk lett volna négy új vagy 

használható gumira, futómű felújításra és a motorunkat egy teljes generálon kellett volna 

átsegíteni. Erre az anyagi forrásaink sajnos kimerültek, így nyolc versennyel a hátunk mögött 

lezártuk a 2009-es évünket. A Tamási Motorsport Egyesület kupasorozatában hét versenyre 

neveztünk, melyekből mindegyiket kiállás nélkül teljesíteni is tudtunk. Az éves ponttáblázaton 

negyvenkettő ponttal sikerült a dobogó harmadik fokára állnunk a H/3-as kategóriában.  

 A Dunántúli Rally Trophy kupasorozatba látogatva kiderült számunkra, hogy ez az 

egyesület egy komoly jövő előtt áll és mi is versenyképesek lehetünk náluk. Idén egy versenyre 

tudtunk ellátogatni hozzájuk, azonban még így is a kategória tízedik helyén említenek bennünket 

a ponttáblázaton szereplő tizennyolc versenyző között. 

 Hogy mit hoz a jövő? Számunkra is nagy fejtörést okoz, mit is tegyünk. Ahhoz, hogy 

versenyképesek maradhassunk, fejlesztenünk kell. Igazából vannak elképzeléseink a 2010-es, 

esetleg a 2011-es évre, de mindenképpen egy komolyabb autó megépítésén gondolkodunk. A 

típus a régi maradna, csak új „köntösbe” bújtatva. Jelenlegi autónkat pedig szeretnénk átalakítani 

murvás versenyekre. Mindehhez csupán az anyagi háttér hiányzik, gondolatban már szinte 

minden készen áll.  

Reméljük, hogy eddigi támogatóink továbbra is megtisztelnek minket bizalmukkal, és 

hogy együttműködésükre a jövőben is számíthatunk, mivel eddigi eredményeinket segítségük 

nélkül nem tudtuk volna elérni. Nagy szükségünk lenne rá, mert valóban szeretnénk jó néhány 

újítást, technikai fejlesztést bevetni. Úgy érezzük, hogy az eredményes versenyzéshez sikerült 

már annyi tapasztalatot és rutint szerezni, hogy a következőkben már egy erősebb autóval 

próbáljunk a pozíciókért harcolni. Ezúton is köszönjük a támogatásukat, és számítunk Önökre a 

jövőben is.   

 

 

 

Támogatóink: 
  

 Sió-CAR Kft. 

 Gas-Car Kft. 

 Castrol Hungária Kft. 

 Lindor Lengéscsillapító Műhely 

 SatkoMobil Gumiszervíz 

 Kacsó Gép Kft. 

 SolarDesign Bt. 

 Család és barátok 


