Szóda-Richtár Sport Egyesület 2013

Első negyedév – február, március
2013 februárjában a Budapest Környéki Bíróság nyilvántartásba vette az egyesületet.

Második negyedév – április, május, június
Év első versenye - 2013. 04. 13 Écs
Szóda Ákos – Richtár Róbert
Elérkezett a várva várt hétvége. Több mint 3 hónapos szünet után ismét versenyre
készültünk. Idényre 6 futamot céloztunk meg a Céltrans Rally Sprint Bajnokságban. Az első
futamot a Rába ringen rendezték.
A tél folyamán az autón nagy változtatásokat nem végeztünk. A hátsó futóművet újítottuk
fel, ill. a fékeket. Új szett gumival vágtunk neki az első futamnak.
Az elindulás sem volt zökkenőmentes hisz a trélerre felállás előtt a váltó megmakacsolta
magát és nem lehetett 1-es sebességi fokozatból kivenni. Gyors szerviz még a garázsban de
a másfél órás szerelés meghozta a gyümölcsét és újra működő képes volt. Kis késéssel de el
tudtunk indulni Écsre.
Helyszínen a szokásos program, adminisztratív, gépátvétel, pályabejárás. Zökkenő mentesen
mentek a dolgok egészen a shakedown-ig. Sikerült az árokban kikötni. Egy BAL 3
BUKKAN nem jött össze. Szerencsénkre volt pár néző aki azonnal a segítségünkre szaladt
és kiemeltek. Ezúton is köszönöm nekik. :) Futómű elállítódott de más baja nem lett a
kocsinak. Szervizben orvosoltuk a hibát és már vártuk az éles rajtot.
Az előző hiba után koncentrálva, ésszel vágtunk neki az első gyorsasági szakasznak. Hiba
nélkül gyorsan teljesítettük és a legnagyobb meglepetésre a kategória 3 helyét csíptük meg.
Felcsillant a remény, hogy talán a mezőny egyik leggyengébb autójával egy dobogót
elcsíphetünk.

Továbbiakban is maximumot próbáltuk nyújtani és tudtuk ha ez menni fog meglepetést
okozhatunk magunknak. :)
Sikerült hiba nélkül teljesíteni a hátralévő 3 szakaszt és végül meg tudtuk tartani a 3.
helyünket.
Köszönjük a segítséget az Önkénteseinknek: Szóda Ákos, Richtár Róbert....

Gyereknapi ajándék elmaradt. - 2013. 05. 26 Kincsesbánya
Szóda Ákos – Richtár Róbert
Elérkezett az A-R-C bajnokság 2. futama ahol mi is rajthoz álltunk. Fehérvárcsurgó és
Kincsesbánya között rendezték oda-vissza rendszerben. Az előző futamon elért 3. hely után
nagy reményekkel vágtunk neki a futamnak, de tudtuk, hogy sok esélyünk nincs a
kategóriába a sok GTI ellen (kb. 40 LE-vel erősebb). De bíztunk a csodában.
Az első gyorsasági szakasz időellenőrzőjébe készülődünk, ahol látjuk, hogy sehol senki. Hát
kiderült, hogy a rajtidők el lettek rontva így hamarabb rajtoltunk el. Hideg gumi, hideg fék!
Egy hibával teljesítettük a szakaszt egy picit túlcsúsztunk egy erős Bal 3-ba. Az autó nem
sérült, gond nélkül haladtunk tovább. Beíróban láttuk az ellenfelek idejét és tudtuk csak
szerencsével érhetünk el nagy eredményt így maradt a magunk elleni verseny.
Verseny folyamán folyamatosan tudtunk javulni így egyre közelebb tudtunk férkőzni a
kategória társakhoz. Sajnos ennek a folyamatos javulásnak meg lett a böjtje. Az utolsó
gyorsasági szakaszon a céltól kb. 2 km-re megtörtént a hiba…  Sima Bal, Sima Jobb, Bal
3!
Bal 3-ast már nem sikerült bevenni és egy bebetonozott vaskerítés oszlopnak sikerült
nekicsúszni. Belülről az ütés nem volt nagy így rögtön be is indítottuk az autót és mentünk
volna tovább, de jeleztek, hogy a hűtővíz elfolyt. Eddig tartott a versenyünk.
Szomorúak vagyunk, hogy nem sikertült célba érni, de nem adjuk fel és már a bajnokság 3.
futamán rajthoz is állunk július 6-án, a Rába ringen talán egy GTI motorral már!
Köszönjük a segítséget az Önkénteseinknek: Szóda Ákos, Richtár Róbert....

Harmadik negyedév – július, augusztus,
szeptember
Éjszakázás! - 2013. 07. 06 Écs
Szóda Ákos – Richtár Róbert
Elérkezett az A-R-C bajnokság 3. futama aminek az volt a különlegessége, hogy éjszaka rendezték
meg az Écsen található Rábaringen. Már nagyon vártuk ezt a versenyt mert az előző versenyünk
nem úgy sikerült ahogy mi terveztük mert egy hiba miatt nem sikerült célba érni.
Hosszú napnak néztünk elébe mert korán kellett indulnunk a verseny helyszínére mert délelőtt volt
az adminisztratív és gépátvétel majd délután a pályabejárás. A pálya annyira nem volt már idegen
mert ezen a pályán kezdődött a szezonunk és az akkori pályavonalhoz képest kicsi változtatás volt.
Elérkezett a napnyugta és ezzel nem csak besötétedett hanem be is borult és esőre állt az idő. Sajnos
nagy rajtszámot kaptunk így a kategória ellenfeleink előnybe lehettek ha pont előttünk hull le az
eső. Sajnos így is lett mert beálltunk az időellenőrzőbe majd a rajtba és leszakadt az ég. Száraz
aszfaltra való gumikkal csak egy cél lehetett, hogy sérülésmentesen hozzuk le a kocsit és majd
javítunk a következő gyorsasági szakaszon. Leértünk biztonságban. Készülhettünk a második
gyorsasági szakaszra.
Az eső elállt az aszfalt már csak az erdős részeken volt nedves így elkezdhettük a félzárkózást.
Sajnos a hátrányunk nagy volt de bíztunk benne hogy a sötétben tudunk javítani mert nagyon
élvezzük a sötétben való versenyt. Sikerült faragni a hátrányból de nem eleget és tudtuk, hogy itt
csak a szerencse segíthet, hogy dobogóra álljunk.
Az éjszaka folyamán nagy adok kapok volt a kategóriában és nagy csata lévén sikerült
megszereznünk az ötödik helyet. Kicsit csalódottak voltunk mert szerettünk volna dobogóra állni ez
sajnos nem jött össze de cserébe nagyon jót versenyeztünk és a csapatban nagyon jó hangulat
uralkodott.
Köszönjük a segítséget az Önkénteseinknek: Szóda Ákos, Richtár Róbert....

Negyedik negyedév – október, november,
december
I. Pilisvörösvári futónap - 2013. október 6.
Az egyesület úgy döntött, hogy megrendezi az első tömegsport rendezvényét
Pilisvörösváron az iparterületen október első hétvégéjén. A helyszínre látogatók hét
kategória közül válogathattak és a kategórián belül fiú-lány csoportot külön díjaztuk.
Az óvodás kategóriában ingyen nevezhették szüleik a gyermekeiket és minden benevezett
gyermek sportszeletet kapott. Sok óvodás próbálta meg teljesíteni az 500 m-es távot és ez
minket örömmel töltött el hogy számukra biztosíthattunk egy biztonságos megmérettetést.
A gyerek kategória volt a legnépszerűbb itt indult a legtöbb futó. A gyerek kategóriába sok
olyan induló volt aki a pilisvörösvári labdarúgó csapatban edz így talán az egyik
legizgalmasabb versenyt láthatták a helyszínre kilátogatok ahogy a 2 km-es távot teljesítik a
gyerekek.
Sajnos megtörtént az is hogy az ifi (15-19 évesek) kategóriába nem volt induló. Az
egyesület célja, hogy ezeket a fiatalokat is megmozgassuk a jövőben.
Szenior kategóriában is alacsony volt a nevezők száma a női kategóriában csupán csak egy
induló volt méghozzá egy 76 éves asszony. Nevezett és le is futotta sikeresen,
problémamentesen az 5 km-es távot.
A felnőtt kategóriába már népesebb volt a mezőny női, ill. férfi kategóriában. A nevezőknek
5 km-es távot kellett lefutniuk. Egy nagyon izgalmas verseny alakult ki a a férfi
kategóriában és egészen a verseny végéig nehezen lehetett megjósolni ki fog nyerni. Női
kategóriában kevésbé volt izgalmas a verseny de annál sportszerűbb mert az első helyezett
visszafutott a lemaradt versenytársakhoz és biztatva futott mellettük egészen a célig.
Az I. Pilisvörösvári futónapon 42 induló vett részt és reméljük, hogy 2014-ben már 100
indulóval rendezzük meg a versenyt.
Gratulálunk minden résztvevő futónak.
Köszönjük a segítséget az Önkénteseinknek: Szóda Ákos, Richtár Róbert....

Taggyűlés – 2013 november 21
Piliscsabán egy kávézóban tartottuk meg a második taggyűlésünket amelyre mind a 15 tagunk
eljött. A Taggyűlés témája a 2013-as év beszámolója volt, ill. a 2014-es év terveit beszéltük meg.
Interjú a Vörösvár Újságban

Egy új egyesület
2013-ban vette nyilvántartásba a bíróság a Szóda-Richtár SE-t, amely Vörösvár
legújabb sportklubja. Mindig örvendetes, ha a fiatalok sporttal kezdenek el
foglalkozni, mert ezzel erősítik a civil társadalmat, és hasznos dolgot cselekszenek.
Különösen akkor, ha nemcsak a saját versenyzésük számára teremtenek megfelelő jogi
kereteket, hanem másokra is gondolnak
Amatőr raliversenyzéssel kezdtünk el foglalkozni – mondja Szóda Ákos, aki Richtár Róbert
mellett az SE másik névadója. – De ma már nemcsak az autósportban próbálunk
eredményeket elérni, hanem szeretnénk futóversenyek segítségével tömegeket is
megmozgatni a városban. Ezért szerveztünk október elején egy gyerekeknek-felnőtteknek
szóló futóversenyt a vörösvári ipartelepen – sajnos, még nem olyan sok indulóval, mint
amennyire számítottunk.
• Mielőtt erről beszélnénk, váltsunk néhány szót az autóversenyzésről és arról, hogyan
jutottatok el innen a tömegsport gondolatához. Milyen autóval, és milyen
bajnokságban mentek?
Egy széria, úgynevezett N-csoportos Suzuki Swifttel indulunk Richtár Róberttel az amatőr
ralibajnokságban. Ő a mitfárer, én pedig vezetek.
• Jól?
Igen, azt hiszem. Az eredményeink mindenesetre ezt mutatják. A rali iránti rajongásom még
a 2000-es évek elején kezdődött. Tízéves voltam, amikor édesapám elvitt az Esztergom
ralira, amely akkoriban OB futam volt, és amelyen nagyszerű versenyzők, kiváló autókkal
indultak. Ezt követően is jártunk versenyekre, és 2011-ben úgy gondoltuk, eljött az idő,
hogy élesben is kipróbáljuk a sportágat. Egy bérelt Skoda Fabiával elindultunk a
Hungaroringen megrendezett, amatőröknek kiírt Szilveszter Ralin, amelyen nagy
meglepetésünkre remekül álltunk, addig, amíg műszaki hiba miatt ki nem estünk. Ezt
követően vásároltuk meg a jelenleg is használt Suzukit.
• A Suzukival hogy megy a versenyzés?
2012-ben hat amatőr versenyt nyertünk, azt az évet a tapasztalatszerzésre szántuk. Idén is
vannak győzelmeink, jövőre pedig szeretnénk megnyerni az amatőr bajnokságot a
kategóriánkban.

• Rendben, akkor most lássuk a tömegsportot. Miért szerveztetek futóversenyt?
Mert szeretnénk élményt adni a családoknak. A futás olcsó sportág, és úgy gondolom, hogy
jó alternatívát és jó szórakozást jelent. Én is szeretek futni. Sajnos az első alkalommal a
vártnál kevesebben jöttek el, pedig komoly kampányt folytattunk, beszéltünk az általános
iskolákkal, interneten meghirdettük az eseményt, rengeteg plakátot és szórólapot is
nyomtattunk. Ezt a rendezvényünket is többen segítették, például a Breier Fogászat és
Egészségközpont, a Türk Műanyag Bt., a Hajszál Szalon és a Gondola Pizzéria. Kár, hogy a
14-20 éves korosztályból nem volt indulónk, a fiatalabbakat és az idősebbeket jobban
érdekelte a verseny.
De nem adjuk fel, tavasszal szeretnénk egy újabb futóversenyt megszervezni, amelynél
családi programokat is kínálnánk. Szóba került, hogy ezt a rendezvényt a pilisszentiváni
Slötyinél tartanánk meg, mert ott a tó körül van egy sokak által ismert és jól használható
futópálya. És az augusztusi Vörösvári Napok keretében is szeretnénk egy
sportrendezvénnyel előállni.
• Sok sikert, és sok érdeklődőt kívánok hozzá!
Köszönöm!

