Téli túra Erdélyben
Írta: Faingyerek
2018. január 19. péntek, 20:10

Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY versenyzőpárosa Puskádi János és Gódor
Barna egy hirtelen elhatározást követően rajthoz áll a „román Svéd Rally-n”. Erdélyben
nyitja tehát a 2018-as szezont az ERTH csapata, ahol gyönyörű környezetben a Winter
Rally Covasna elnevezésű és a magyar versenyzők körében is igen népszerű futamon
terveznek évindító örömautózást.

A Puskádi – Gódor páros a Skoda Fabia R5-tel igazán stílusosan kezdi a 2018-as rallye
szezont. Ritkán adódik alkalom, hogy magyar versenyzők havas-jeges pályákon
versenyezhessenek. Igen hosszú az út Skandináviába, ahol erre sokkal több a lehetőség.
Annál is jobban vágyik mindenki leginkább a Svéd Rallye világbajnoki futamról ismert
havas-jeges körülményekre, ami igazán különleges kihívást jelent a résztvevők számára.
Unikumnak számít, hogy ilyen talajon kizárólag a keskeny, szöges abroncsok
használata számít megfelelőnek. Meglepő módon az ilyen gumikkal szinte a száraz
aszfalton megszokott tapadás érhető el a hosszú, akár 5-10 mm-es szögeknek
köszönhetően és az autózás hatalmas élményt jelent az akár fél méteres vagy annál is
magasabb hófalak között.
Néhány éve egyszer már volt alkalmuk Janiéknak hasonló havas pályákon versenyezni
Lettországban egy akkori ERC futamon, de valószínű, hogy most is kell majd egy kis idő,
mire újra elhiszik, hogy az R5-ös Fabia milyen hihetetlen kanyarsebességekre, féktávokra
képes a hóra és jégre való abroncsokon.
A csapat másik autója is részt vesz a téli viadalon Szabó (UFO) Zoliékkal, ezért is nem
volt kérdés, hogy a Puskádi – Gódor páros is belevág a kalandba, mivel tavaly szinte alig
volt alkalmuk versenyezni az illusztris bérlők folyamatos kiszolgálása miatt. Tökéletes
ráhangolódás az idei szezonra ez a hangulatosnak ígérkező „hóautózás”.
Január 18-án csütörtökön már kezdődik is a pályákkal való ismerkedés. 19-én pénteken
délelőtt is még lesz erre lehetőség, de közben 10 órakor már kezdődik a „Shakedown”,
azaz a verseny hivatalos tesztje. a délutáni gépátvételt követően este 19 órakor már a
Rajtceremóniára sorakoznak majd a résztvevő párosok.
Szombaton január 20-án 10 órakor veszi kezdetét az igazi küzdelem, amely aznap késő
estig tart majd néhány kisebb megszakítással, szervizpark látogatással. Vasárnap aztán 9
órától újra indul a menet, egészen 16 óráig, amikor a mezőny első autója a Céldobogóra
gördül.
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Az este 8 órakor kezdődő Díjkiosztón már remélhetőleg hatalmas élményekkel telítődve
a Puskádi – Gódor páros is megoszthatja majd tapasztalatait a szépszámú magyar
különítmény tagjaival.
Csökő Zoltán
Az EUROSOL RACING TEAM HUNGARY ezúton is köszöni Partnereinek és
Támogatóinak, hogy lehetővé teszik a csapat számára a csodálatos helyszíneken zajló
nemzetközi versenyeken való részvételt.
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