
Szóda-Richtár Sport Egyesület 2015

Első negyedév – január, február, március

Az egyesület életében a legnyugodtabb időszak. Ebben az időszakban 
folyik a tagdíjak beszedése, honlap frissítés, ill. autó felkészítése a 
szezonra.

Második negyedév – április, május, június

Év első versenye – 2015. 04. 18 Pétervására

Szóda Ákos – Szauter Zita

Elérkezett a várva várt hétvége. Több mint 3 hónapos szünet után ismét versenyre
készültünk. Idényre 5 futamot céloztunk meg a MARB bajnokságban a keleti csoportban. 
Az első futamot Pétervásárán rendezték.
A tél folyamán az autón nagy változtatásokat nem végeztünk. A hátsó futóművet újítottuk
fel, ill. a fékeket. Újszerű gumikkal vágtunk neki az első futamnak.

A versenyen rutinszerűen teljesítettük az első lépéseket. Adminisztratív átvétel, gépátvétel, 
pályabejárás. Már csak egyet kell aludni és verseny! :D

Vasárnap rendezték a versenyt. 6 gyorsasági szakaszt kellett teljesíteni 40km távon.
Az első gyorsasági szakaszt a 3. helyen teljesítettük és sajnos láttuk, hogy ennél előrébb 
nem kerülhetünk mert a technikánk nem elég erős. A versenyt probléma mentesen 
teljesítettük és végül a 2. helyen végeztünk mert előlünk műszaki hiba miatt kiesett egy 
versenyzőtársunk. 





„Ezer” kanyar versenye – 2015. 05. 09-10 Cered

Szóda Ákos – Szauter Zita

Elérkezett számunkra a 2. verseny. Nagyon vártuk mert ez klasszikus rally pálya és ilyen 
szintű pályán talán sosem versenyeztünk. Több mint 10 km több mint 100 kanyar valahol 
több 10 méteres szakadékkal. Izgalmas, szép helyszínen versenyezhettünk.

A kategória itt nagyon erős volt, ill. most versenyeztünk idén először ezen a pályán ezért a 
dobogóba nem nagyon bízhattunk de vártuk a versenyt.

A verseny reggel 8 órakor kezdődött és a hegyek mögül fekete felhők közelítettek a pálya 
felé. Nekünk nem volt vizes gumink de volt 80%-os vágott slick gumink amit gyorsan fel is 
tettük. Jó döntés volt mert az eső meg is érkezett és vizes lett a pálya. Ritkán megyünk 
nedves burkolaton így kihívás volt a 10 km-es szakasz. Végül a 7. helyen teljesítettük a 
szakaszt. A nap folyamán többször esett az eső így sajnos nem tudtuk a saját tempónkat 
autózni a biztonság érdekében és végül a 8. helyen végeztünk. Szívesen visszatérnénk 2016-
ban! :D



Harmadik negyedév – július, augusztus, szeptember

Idegen pályákon – 2015. 06. 20-21. Kazár 

Szóda Ákos – Szauter Zita

A ceredi futam után nagy lendülettel érkeztünk a Kazár rallyra.
Szombat itt sem telt más kép mint a többi helyszínen. Szép nyári melegbe vettünk részt az 
adminisztratívon a pályabejáráson. Vártuk nagyon a vasárnapot.

Sajnos hamar kiderült számunkra, hogy nem a mi versenyünk lesz hiszen folyamatosan a 
tapadás problémánk volt. Kerestük a megfelelő nyomást a gumikba de sajnos nem találtuk 
az ideális körülményeket. Sajnos az idei évtől 4 soros lassítok voltak a pályákon és valahogy
nem éreztem rá ennek az ütemére és így nagyon sok időt veszítettünk a lassítok előtt mert a 
féktávot nem találtam, a lassítóban az ütemet és ezáltal a kigyorsítás sem sikerült. Nem a mi
versenyünk volt és sajnos a végére a kedv és a motiváció is elment. Végül a 6. helyen 
végeztünk. 



II. Pilisvörösvári futónap – 2015. 08. 20
 
Közel kettő év kihagyás után az egyesület megrendezte Pilisvörösváron a második futónapot.
A város támogatásával sikerült az idei rendezvényt mindenki számára ingyenessé tenni.
A helyszínre látogatók hét kategória közül válogathattak és a kategórián belül fiú-lány csoportot 
külön díjaztuk. A különböző korosztályok különböző távot teljesítettek a festő vörösvári tópart 
körül. Az időjárás egész nap esőre állt de így se vette kedvét a futni akaróktól.

Reggel az óvodás alcsoporttal kezdődött az idei futás ahol 6 éves korig nevezhettek a gyerekek.
Sajnos csak 7 ovis nevezett be de annál izgalmas küzdelmeket hozott ez a versenyszám.

Gyerek kategóriába 18 versenyző állt a rajtvonalhoz ahol 1 km-es távot kellett teljesíteni.

Sajnos az Ifi kategóriába kevés induló volt mindösszesen 7 próbálkoztak meg a távval ami 3 km 
volt. Legizgalmasabb célba érkezést láthattuk mindössze 2 m távolság volt a kettő legjobb futó 
között.

Felnőtt kategóriába népes mezőny gyűlt össze vegyesen nők férfiak álltak a 3 km-es táv elé. A 24 
futó nagyon izgatottan várta a táv legyőzését sokak maguk elé állítottak célokat valaki 
fogadalmakat tettek és nem beszélve sokan a győzelemért futottak. A célba érkezés a férfi mezőny 
számára tartogatott izgalmakat mert az utolsó métereken 3-an küzdöttek a győzelemért de a jó 
hajrázásnak köszönhetően fölényes győzelem született.

Az egyesület sikeresnek ítélte meg a szervezést és a futok is örültek, hogy ingyen 
versenykörülmények között küzdhettek ismerősök barátokkal munkatársakkal.

Versenyen 56 futó indult. Jövőre is tervezzük a rendezvény szervezését.
A versenyen résztvevők érmet, oklevelet, emléklapot kaptak és emlékbe a rajtszámukat is 
megtarthatták!

Gratulálunk minden résztvevő futónak!



Negyedik negyedév – október, november, december

Taggyűlés – 2015. 11. 28

Piliscsabán egy kávézóban tartottuk meg a harmadik taggyűlésünket amelyen 13 tagunk jelent meg. 
A Taggyűlés témája a 2015-ös év beszámolója volt, ill. a 2016-os év terveit beszéltük meg.

Interjú a Vörösvár Újságban – December

Rali és futás

Két  éve  írtunk  először  Szóda  Ákosról  és  a  Szóda-Richtár  SE-ről.  A vörösvári
fiatalember  autóversenyzői,  illetve  futóverseny  szervezői  tevékenységével  és
ambícióival  foglalkoztunk  akkoriban.  Most  arról  érdeklődtünk,  mi  történt  vele  az
elmúlt két évben és milyen tervei vannak 2016-ra.

- Nos,  mi  újság,  hogy  telt  az  elmúlt  két  éved?  Folytatattad  a  ralizást  és  a
futóverseny szervezést?

- 2014-ben és idén is raliztam, de futóverseny szervezésre csak idén, a Vörösvári
Napok keretében volt  lehetőségünk.  Ez a  Slötyi  körüli  verseny már  jobban
sikerült, mint az első, amelyet az iparterületen rendeztünk meg. Több volt az
induló, jó volt a hangulat és ez nagy lökést adott. Már azt tervezgetem, hogy
milyen legyen a következő.

- S milyen lenne?

- Szeretnék  egy  városközpontban  zajló  versenyt  szervezni,  egyelőre  május
elejére gondolom az időpontot. A pontos útvonalat még meg kell tervezni, ezért
jövő év elején szeretnék egyeztetni az önkormányzattal is a versenyről. Abban
bízom, ha jó útvonalon és jó időpontban lesz a verseny, akkor még többen
eljönnek.  Budapesten  nagyon  népszerűek  az  utcai  futóversenyek,  más
városokban is kedvelik őket, idén például Dorogon is volt egy jó rendezvény.

- Szurkolok,  hogy  nálunk  is  összejöjjön  a  dolog.  Megkérlek,  hogy  időben
értesíts  minket,  hogyan  áll  szervezés,  hogy  az  olvasókat  is  tudjuk  majd
tájékoztatni a rendezvényről.

- Természetesen!



- Akkor rá is térhetünk a ralizásra. Hogy ment tavaly?

- A Magyar  Amatőr  Rali  Bajnokságban  (MARB)  versenyeztünk,  amelyet  a
Magyar  Nemzeti  Autósport  Szövetség  szervez.  A  Nyugati  Régióban,  a
korábban is használt Suzuki Swifttel álltunk rajthoz. Korábban Richtár Róbert
volt  a  navigátorom,  de  ő  időhiány  miatt  nem tudott  ezzel  foglalkozni,  így
Szauter Zita lett a mitfahrerem. Hat versenyen indultunk, álltunk dobogón is,
összességében jól sikerült az évünk. Jobban, mint az idei.

- Miért, mi történt idén?

- 2015-ben a Keleti Régióban versenyeztünk. Pontosabban ez is kétfelé bomlik,
a  Keleti  Régiónak  van  egy  keleti  és  egy  északi  ága,  az  össz  értékelésben
viszont  Északi  Régiónak hívják.  Tudom,  kicsit  furcsa,  de  így  van.  Az első
versenyen  még  a  régi  Suzukival  megcsíptünk  egy  második  helyet,  de  a
folytatásban már láttuk,  hogy ha mindenki eljön a versenyekre,  akkor a mi
autónkkal  már  nem lehet  dobogós helyen végezni.  Ezért  a  negyedik-ötödik
versenyre kibéreltünk egy modernebb, Swiftet, amely a másodosztályú OB-n is
szerepelt. Sajnos, az első alkalommal komoly műszaki gondjaink akadtak. Az
elromlott  hőgomba  rossz  jelet  adott  a  motorvezérlő  számítógépnek,  így
rengeteg  üzemanyag  került  be  az  égéstérbe.  Olyan  sok,  hogy  a  kocsi
egyszerűen nem működött rendesen, le is fulladtunk vele. A versenyt ugyan be
tudtuk fejezni, de csak hatodikak lettünk. És az egész rosszabb volt, mintha
régi kocsival mentünk volna.

- De  ha  jól  értem,  a  következő  futamon  ennek  ellenére  újra  ezzel  a  géppel
álltatok rajthoz.

- Igen,  mert  két  futamra kötöttük le  a  kocsit.  Erre  a  versenyre kijavították  a
korábbi hibát, az autó kapott egy új, rövidebb váltót is, tehát ez már sokkal
jobb volt. Csakhogy ezt a kocsit menet közben kellett megtanulnunk, s mivel
az előző futamon nem tudtunk vele versenytempóban haladni, minden új volt a
számunkra.  Emiatt  hibáztunk  is  néhányszor,  így  csak  negyedikek  lettünk,
lemaradtunk a dobogóról. Az utolsó futamon pedig már időhiány miatt  nem
álltunk rajthoz.

- Hogyan értékeled ennek alapján az idei évedet?

- Felemás  érzések  vannak  bennem.  Jó,  hogy  ki  tudtunk  próbálni  egy  új,
korszerűbb autót, rossz, hogy nem voltunk vele eredményesek. Viszont látjuk,
hogy  a  dobogós  eredmények  eléréshez  vagy  a  régi  kocsit  kell  tovább
fejlesztenünk, vagy pedig korszerűbbet kell bérelnünk. De még nem tudom,
hogy indulok-e jövőre, vagy sem.



- Miért?

- Mert  csábít  a  ralikrossz  is,  Wieszt  Janko  például  nagyon  ajánlgatja,  hogy
próbáljam  ki.  De  ha  megyek  is  a  ralikrosszban,  csakis  egy  ottani  Suzuki
kupában versenyeznék.

- Mikor dől el, hogy a ralit, vagy a ralikrosszt választod-e?

- A tél folyamán ki kell  derülnie.  Ahogy a futóversenynek is,  így nem fogok
unatkozni a jövő év elején sem. 

- Jó döntést, és aztán sikeres versenyzést és szervezést kívánok!

- Köszönöm szépen!
                                                                                    Várhegyi Ferenc


