
Spitzmüller Csaba – Laczkó László 
Mitsubishi Lancer Evo X R4 

Nagy Mátyás – Nagy Tamás 
Mitsubishi Lancer Evo IX R4 

Indulunk a veszprémi harcmezőkre 
Az országos rallye bajnokság 3.  
futamához érkezett a mezőny,  mely 
a csapat párosainak idén a második  
murvás megmérettetés. Szorgos 
munka folyt a főhadiszál láson az 
elmúlt hetekben. A fehérvári  
aszfaltos pályákról v isszaérkezett  
autókat legénységeik maradandó 
sérülések nélkül hozták célba.  
Leporolás után tüzetes átv izsgáláson estek át és a szükséges 
felújí tások mellett újra murvás talajhoz igazították őket a 
szakértő,  gondos kezek. Nagy Mátyásék Evo IX.-esén a rejtélyes 
por beáramlásának is sikerült  gátat szabni, pilótafülkéjükben 
t iszta idő várható.  

A pályák nagy részét mindkét páros ismeri az elmúlt évekbő l .  
Mindannyian kíváncsian várják a pályabejárást, hogy a tréning 
mellett a k ijelölt  pályák aktuális állapotát is 
szemrevételezhessék. 

A veszprémi futamon Laczkó László v isszatér a Spitzmüller 
Csaba mellett i navigátorülésbe.  

Spitzmüller Csaba: „A megfázást 
gyorsan, az allergia támadását  
fokozatosan sikerült  
v isszaszorítanom. Remélem ennek 
megfelelően a futamon már 
maximál isan a versenyzésre tudok 
koncentrálni.  A felkészülés során 
elemeztük a fehérvári beállí tásokról 
gyűjtött adatokat és tapasztalatokat. 

A verseny előtt i teszten kipróbálunk  pár beállí tási módosítást, 
mellyel remélhetőleg kezesebb lesz az autó számomra. 

A kijelölt  pályák bejárás még hátra van, így az előzetes 
beál lí tásokhoz és a ránk váró feladatok körvonalazásához az 
elmúlt veszprémi versenyek tapasztalatait  ütöttük fel.  Sok nehéz 
és szép pil lanat is felelevenedik ezekről a versenyekről, 
megannyi emlékezetes momentum. Szeretnénk ezeket tovább 
gyarapítani, jó eredménnyel helytál lni  és a bajnoki tabellán 
feljebb zárkózni. A veszprémi küzdelmet az autókat is próbára 
tévő kemény pályák és a nyári forróság is nehezít ik majd. 
Bizakodóan várjuk a futamot, motiváltak és csatákra éhesek 
vagyunk.” 

 



Spitzmüller Csaba – Laczkó László 
Mitsubishi Lancer Evo X R4 

Nagy Mátyás – Nagy Tamás 
Mitsubishi Lancer Evo IX R4 

 

Nagy Mátyás: „Nagyon örülünk, hogy 
Fehérváron a kitűzött célunkat 
sikerült teljesíteni. Számomra ez azt  
jelenti,  hogy szépen haladunk előre,  
adunk magunknak feladatokat, mely a 
folyamatos tanulásunkat és 
tapasztalatszerzésünket is segí t i.  Az 
eredményekből látszott,  hogy akár 5-
6. időket is tudunk hozni, de többször 
hullámzó a teljesítményünk. Néhol talán óvatosabbak voltunk a 
kelleténél, ezeket bátrabban kell abszolválnunk. A mostani 
versenyen szeretnénk stabil izálni ezeket és k iegyensúlyozottan jó 
tempót autózni végig. A tavalyi  Mikulás Ral lyen mentünk ezen a 
környéken Ladával utoljára, de korábban a túrában Mitsubishivel 
is jártunk már erre. A megszerzett bajnoki pontunk segítségével 
innentől előkelőbb helyről rajtolhatunk az első napokon, így jobb 
körülmények között haladhatunk a pályákon. Egyenletes, jó 
teljesítményeket hozva szeretnénk ismét pontot szerezni, az első 
t ízen belül végezni, lehetőleg minél előrébb! ” 

Találkozzunk a veszprémi pályák 
mellett,  szurkoljatok a helyszínen is 
csapatunknak! 
 
Együttműködő partnereinknek 
köszönjük a bizalmat!  

 
 

A verseny időbeosztása:  
Július 12. (szombat)  

•  15:55 Gy1 Márkó - Jutaspuszta /1 18.8 km 
•  17:44 Gy2 Márkó - Jutaspuszta /2 18.8 km 

Július 13. (vasárnap) 
•  08:02 Gy3 Kislőd /1  13.3 km 
•  08:50 Gy4 Vigántpetend /1 9.6 km 
•  10:01 Gy5 Hajmáskér /1 18.5 km 
•  12:15 Gy6 Kislőd /2  13.3 km 
•  13:03 Gy7 Vigántpetend /2 9.6 km 
•  14:14 Gy8 Hajmáskér /2 18.5 km 
•  17:15 Gy9 Hajmáskér /3 18.5 km 

Gyorsasági szakaszok összesen: 138.9 km 
 


