Pályabejárás Matics Misivel
Hamarosan itt a hétvége és ezzel együtt eljött az ideje a 13. Horváth
Boci Emlékversenynek, melyet a Győri Arrabona Rally Club
hagyományosan ezúttal is a Rábaringen rendez meg.
-

-

-

-

-

-

Minden évben itt volt, és szinte minden évben indult a versenyen Matics Misi, akit arról
kérdeztem, hogy miért szereti a Rábaringet?
Nekem az egyik kedvencem az écsi Rábaring, mert életem első rally versenye itt volt. Akkor rally IIben indultam, de mindig is emlékezni fogok rá, hogy itt ültem először versenyautó kormánya
mögött. A ring technikás pálya, jó a vonalvezetése, pontosan kell vezetni, ezért szeretek itt nagyon
versenyezni.
Te miben látod az éjszakai versenyzés különlegességeit?
Sok mindenben eltér a nappali futamoktól. Egyértelműen rosszabbak a látási viszonyok, sokkal
komolyabb kihívás, mint nappali fénynél versenyezni. A sötét miatt egyfajta csőlátása van az
embernek, nagyon fontos a lámpák beállítása, mert az segítheti a pilótát, ellenben egy rosszul
beállított lámpasor sok gondot okozhat. Az itinert nappal írjuk fel, de figyelni kell arra, hogy sokkal
részletesebb, alaposabb kell, hogy legyen. A sötétben megtréfálják az embert az apró pici bukkanók
is, melyek nappali fénynél fel sem tűnnek. Egyszóval a sötétben minden egész másként mutatkozik.
Mire figyeljenek a versenyzők?
Elsősorban egymásra. Ilyenkor, ha technikai hiba miatt valaki félreáll a pályán, akkor a következő
autó pilótájának ugyanúgy nehezen látható, mint bármely más a pálya szélén, ezért kell különösen
odafigyelni egymásra.
Szerinted melyik a leglátványosabb része a ringnek?
Én mindegyik „elemét” szeretem a pályának, de talán a felső kanyarok a leglátványosabbak, hiszen
itt a kisebb lóerőkkel is lehet szemet gyönyörködtetően haladni, persze ilyenkor felejtse el az illető
páros a stoppert…
13. alkalommal rendezzük meg a Horváth Boci Emlékversenyt. Sokan ismerték Lacit, ezért jönnek
el, de már sokan vannak olyanok, akik az emléke előtti tiszteletből indulnak. Te hogy vagy ezzel?
Mi ismertük egymást. Emlékszem olyanra is, amikor Csopakon együtt néztük a tűzijátékot. Örülök,
hogy a győri egyesület tagjai minden évben megrendezik az emlékversenyt, az is jó érzéssel tölt el,
hogy nagykorúságukig támogatták árván maradt lányait. Egy ilyen nemes cél érdekében igyekszem
mindig itt lenni.
Ezúttal a pályán vagy pálya szélén láthatunk majd?
Mindenképp eljövök, de a Matics névvel most a lányom képvisel bennünket a pályán, mi a széléről
szurkolunk majd, tartalékoljuk az erőnket.

