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A Qualisportnak a Hungarian Bajával nem volt baja

HAZAI GYŐZELEM, 
HUNGARORINGI PALACSINTA
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Kovács Miklós pilóta és két állandó harcos-
társa, Czeglédi Péter navigátor és Ács László 
fedélzeti szerelő az utolsó pillanatban esett 
be a terepralisok világkupa-sorozatának ha-
zai fordulójára, a Hungarian Bajára. „A srá-
cok hétfő éjjel értek haza Kínából a felsze-
reléssel, így pénteken azzal a nagyszervizzel 
vágtunk neki a versenynek, amelyet még 
Kínában végeztünk el, az utolsó tábori éj-
szakán” – mondta Kovács, akinek a hektikus 
kezdés ellenére kifejezetten jól alakultak a 
dolgai a Veszprém környéki pályákon.
Noha a kamionos kategóriában csak három 
egység állt rajthoz, a Scania Qualisport Tor-

pedo fedélzetén a trió izgalmas csatát vívott 
a Buggy-Tatra egységével. A Martin Soltys, 
Josef Kalina és Tomas Sikola alkotta gárda a 
pénteki prológon és a szombati szakaszok 
után is a magyarok előtt tanyázott, vasárnap 
azonban fordult a kocka: a Scania-trió jó 
stratégiával megszerezte a győzelmet. „Va-
sárnap reggel elhatároztuk, hogy megpró-
bálunk tapadni az ellenfélre, lehetőleg ko-
moly kockázatvállalás nélkül. Hála az égnek, 
ez kifizetődött, ugyanis addig-addig kerget-
tük őket, hogy beleszaladtak egy hibába, 

így az utolsó szakaszra már nem is jöttek 
ki” – mondta a történtekről a pilóta. „Ezzel a 
versennyel kapcsolatban a legfőbb motivá-
ciónk az volt, hogy megmutassuk magunkat 
az itthoni szurkolóknak, akik mindig, min-
den körülmények között mellettünk állnak, 

amikor távoli tájakon versenyzünk, s akik-
nek biztatása, szurkolása hihetetlenül sokat 
jelent számunkra. A csapattal együtt nekik 
ajánljuk ezt a sikert!” – tette még hozzá.
A Qualisport Racing a Hungarian Baja után 
aszfaltra váltott, persze csak bemutató jelleg-
gel: a formáció meghívást kapott a Truck Race 
Európa-bajnokság szervezőitől, így a sorozat 
hungaroringi, valamint a csehországi Most-
ban tartott fordulójában is feltűntek, ahol nagy 
sikert arattak a demonstrációs körökkel. A mo-
gyoródi fellépés során adódott egy kedves kis 

szösszenet is, amelyre sokáig emlékezni fog-
nak. Az egyik demokör közben a gárda tag-
jai kiszúrták, hogy a 15-ös pályabírói állásban 
a sportbírók palacsintát sütögetnek: Kovács 
Miklós ezt látva kikiáltott, hogy „Ebből kérünk 
mi is!”, mire a derék szakemberek a következő 
körben, ugyanott, már egy adag frissen sült pa-
lacsintával fogadták a Scaniát.
A kamionos egylet mostantól Afrikára össz-
pontosít, december végén ugyanis kilence-
dik alkalommal indulnak a fekete kontinens 
legnagyobb és leghosszabb viadalán, az Af-
rica Eco Race-en.

Mozgalmas volt a nyár vége a Qualisport Racing számára:  
a dunaszentbenedeki kamionos csapat körül a Selyemút Ralin elért  
9. helyezés után minden tekintetben felpörögtek az események…
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 ...A LEGFŐBB MOTIVÁCIÓNK AZ VOLT, HOGY MEGMUTASSUK 
MAGUNKAT AZ ITTHONISZURKOLÓKNAK, AKIK MINDIG, 
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MELLETTÜNK ÁLLNAK, 
AMIKOR TÁVOLI TÁJAKON VERSENYZÜNK...
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