
14 SPORT
*

2018. MÁRCIUS 22., CSÜTÖRTÖK

Szűkebb hazánkbeli indulóban nem bővelkedik az egri mezőny

Drávucz, Strider, Berecz
Hegyre fel 
és körbe is 
a jubileumi 
versenyen

A 13. Eger rali indulói között 
sajnos kevés megyénkbeli 
versenyző akad. Ezúttal két 
egri és egy makiári pilótát 
szólítottunk meg.

Surányi Géza 
gsuranyi@formula.hu

AUTÓSPORT Drávucz Olivér 
utoljára két éve autózott ha
zai környezetben, azóta csak 
egyetlen futamon, a 2016-os 
Miskolc ralin indult. Vissza
térése alkalmából ugyanazt 
a típust választotta, mint ko
rábban, ezúttal is egy R2-es 
autóval indul, mégpedig 
az idei évben először kiírt 
Peugeot-kupában.

- Annyiban változott a fel
állás, hogy idén a Klausz Mo
torsporttól béreljük az autót, 
amely klub világbajnoki szín
vonalon dolgoziuk - tájé
koztatott Drávucz. A mak
iári versenyző számára je
lentős kiugrási lehetőség az 
idei év, ugyanis a kupa célja 
az, hogy a fiatal tehetségek
nek versenyzési lehetőséget 
nyújtsanak. - Titkon bízunk 
benne, hogy meg tudjuk nyer
ni a versenyt, mert fő célunk, 
hogy felfigyeljenek ránk. 
A kupa győztese lehetőséget 
kap arra, hogy az év végén 
rajthoz álljon egy Európa-baj- 
noki futamon.

Drávucz 20-25 kilométeres 
tesztet tervez a viadal előtt, 
hogy ismét hozzászokjon az

Az ünnepélyes rajtceremóniához ezúttal is remek díszletet nyújt a Dobó tér Fotó: Lénárt Márton

autóhoz. Az ifj. Tóth János 
támogatását élvező Peugeot- 
kupa hat autót számlál, ezek 
közül az egyiket a Rally2 ta
valyi bajnoka, Csomós Miklós 
vezeti.

Strider Zoltánt utoljára a ta
valyi Mátrai Hegyiversenyen 
láthatta a hazai közönség, a 
novemberi Eger ralin üzleti 
elfoglaltságai miatt nem tu
dott indulni. Az egri pilóta jól 
ismert Mitsubishijével neve
zett az ORC-kupába, amit ked

den rövid próba során vezetett 
újra.

- Cereden teszteltünk mint
egy 50-60 kilométert. Kisebb 
módosítások akadnak az au
tón, de 90 százalékban ugyan
olyan, mint korábban. A leg
nagyobb változás az, hogy na
gyobb turbót kapott - tájékoz
tatott Strider, akinek a P14-es 
kategóriában komoly ellenfe
lekkel kell szembenézni.

Ide „igazolt át” a hármas 
kategória tavalyi bajnoka,

Matics Mihály és a „bronz
érmes”, Rongits Attila is.

Több mint húszán 
neveztünk a kategóriába, így 
fel kell kötni azt a bizonyos 
alsóneműt - fogalmazott az 
Overdose-Média Kft. verseny
zője. - Ennek ellenére szeret
nénk az első ötben benne len
ni. Örülök, hogy visszakerült 
a verseny a naptár elejére, na
gyon várom a rajtot!

A Rally2-ben képviseli a 
hazai színeket Berecz Gábor,

aki Drávuczhoz hasonlóan 
hosszabb kihagyás után tér 
vissza.

- A 2016-os év végén össze
törtük az autót, így a tavalyi év 
a javítással telt. Közben meg
született a lányom, így egyet
len amatőrversenyen indul
tunk - közölte a Hondás ver
senyző. - A motor felülvizsgá
laton esett át és a féket fejlesz
tettünk, kedd este lett kész 
minden. Az autót ismerem, de 
a pályák közül nem mentem 
mindegyiken. Jól lenne végig
érni a versenyen - árulta el 
céljait az egri versenyző.

PÉNTEK óra, perc
Ünnepélyes rajtceremónia, Eger Dobó tér 16.10
SZOMBAT
Gyorsasági szakaszok
GY1, Szarvaskő - Egerbocs/1 9.18
GY2, Pétervásárai elág. -  Bátori elág/  10.08
GY3, Egerbakta -  Sirok/1 ■ 10.34
GY4, Verpelét -  Egerszalók/1 12.07
GY5, Szarvaskő -  Egerbocs/2 13.15
GY6, Pétervásárai elág. -  Bátori elág/2 14.03
GY7, Egerbakta -  Sirok/2 14.31
GY8, Verpelét -  Egerszalók/2 15.14
GY9, Szarvaskő -  Egerbocs/3 17.12
GY10, Pétervásárai elág. -  Bátori elág/3 18.00
GY11, Egerbakta -  Sirok/3 18.28
GY12, Verpelét -  Egerszalók/3 19.11
VASÁRNAP
GY13, Egerszalók -  Verpelét/1 7.53
GY14, Sírok-Egerbakta/1 8.31
GY15, Borsodnádasd - Balaton/1 10.24
GY16, Egerszalók -  Verpelét/2 11.42
GY17, Sírok -  Egerbakta/2 12.20
GY18, Egerszalók -  Verpelét/3 15.28
GY19, Sírok -  Egerbakta/3 15.16
GY20, Borsodnádasd - Balaton/2 16.19
Ünnepélyes célceremónia, Eger Dobó tér 17.09

TEREPSPORT Huszonötödikén 
a huszonötödik. Akár ez is 
lehetne a negyedszázados 
jubileumát vasárnap ünneplő 
Eged-hegyi futóverseny jel
mondata. Az Egri Atlétikáért 
Alapítvány és az Nagy Sport
egyesület ugyanis március 
25-én rendezi hagyományos 
versenyét 13,4 km-es távon 
(4,5 km aszfalton, 8,9 km föld
úton), mintegy 480 méteres 
szintkülönbséggel. A mezőny 
11 órakor a Kemény Ferenc 
Sportcsarnok elől rajtol majd, 
nevezni a helyszínen is lehet 
10.45-ig.
Az Érsekkerti Körök elne

vezésű megméretés startja 
11.10, ez esetben az Érsekkert
ben kijelölt pályán zajlik a hat 
kilométeres verseny. B. Cs.

Vasárnapra már jobb időjárást 
jósolnak Fotó: Berán Dániel

HIRDETÉS

12. heti várható főnyeremény

959 MILLIÓ FT!

NE CSAK ÁLMODOZZ 
A SZERENCSÉDRŐL...

LEGYEN MOST HÉTVÉGÉN NEKED IS MHLRCOD!

HOtOSl

Kettős feladatkörben szolgálja a klubot

Sándor egyet lépett 
előre a B. Braunnál

Sándor Ákos (5) kerülné a reflektorfényt Fotó: Lénárt Márton

KÉZILABDA A technikai vezetői 
feladatok ellátásán túl immár 
másodedzőként is a B. Braun 
Gyöngyös szolgálatában áll 
Sándor Ákos. A szakmai stáb
ban történt bemutatkozás em
lékezetesebben nem is alakul
hatott volna.

- Nagyon örültünk az utolsó 
másodpercben kiharcolt buda
kalászi győzelemnek (26-25), 
amelyhez azért kellett egy jó
adag szerencse is - idézte fel 
a múlt szombati történéseket a 
34 éves Sándor Ákos, aki játé
kosként az NB I. B-ben szere
pelő mezőkövesdieket erősíti. 
- Jól felkészültünk a kalászi
ak játékából, ennek köszön
hető, hogy végig szoros, kiéle
zett küzdelmet láthatott a kö
zönség.

Sándor azok után került új 
szerepkörbe, hogy az élvonal
ban a bennmaradásért küz
dő mátraaljai gárda sorozat
ban hat nyeretlen mérkőzést 
követően a Cegléddel szemben 
is pont nélkül maradt. Kon
koly Csaba vezetőedző stábjá
ban Nigrínyi Tibor helyét fog
lalhatta el.

- Jövő nyáron tíz éve lesz, 
hogy csatlakoztam a gyön
gyösiekhez, ez idő alatt min
dig azért dolgoztam, hogy se
gítsem a csapat előmenetelét - 
emlékeztetett Sándor. - A ve
zetőség a személyemmel kap

csolatban hozott egy döntést, 
én pedig ennek eleget téve, to
vábbra is igyekszem segíteni 
a csapatot. Részt veszek a napi 
munkában, a mérkőzéseken 
ott ülök a kispadon, de ameny- 
nyire csak lehet, továbbra is 
kerülném a reflektorfényt. 
Szakmai észrevételekkel, ta
nácsokkal igyekszem segíteni 
Konkoly Csaba munkáját. 
Együttérzek Nigrínyi Tibivel, 
aki majd’ húsz éve szolgálja 
a klubot, mindannyian pon
tosan tudjuk, hogy rengeteget 
köszönhetünk neki.

A B. Braun gárdája jelenleg 
kétpontos előnyt tudhat magá
énak a már kieső helyen álló 
váciak előtt, ám a mátraaljai 
kézilabdázók óriási hibát kö
vetnének el, ha hátradőlnének.

- Nem lankadhat a figye
lem, továbbra is koncentrált
nak kell maradnunk - foly
tatta a másodedző. - Minden 
mérkőzés más, ezért igyek
szünk mi is hétről hétre meg
újulni. Szombaton 18 órai kez
dettel a dabasiak együttesét 
fogadjuk, amely gárda remek 
játékosállománnyal rendelke
zik. Ősszel drámai küzdelem
ben az utolsó másodpercek
ben kapott góllal szenvedtünk 
vereséget, a hétvégén mindent 
elkövetünk azért, hogy vissza
vágjunk. Nagyon sokat jelen
tene, ha a szurkolók is egy 
emberként sorakoznának fel a 
csapat mögött, mert ahogy az 
mindig is volt, számunkra ők 
jelentik a nyolcadik játékost a 
pályán. S. K.
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Fekete Zoltán
Téglalap


