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„BREJKING NJUZ“..... PRVAK U NAŠIM REDOVIMA !!!
Sezona kuca na vrata. Još smo pod dojmom
športskog uspjeha, koje su posade AK Delta
Sporta ostvarile u 2011 godini, a sa druge
strane, treba hladne glave pripremiti se za
predstojeću 2012. Osim naših posada, i
marljivi članovi kluba polučili su lijepe
uspjehe u organizacijskom smislu. Itekako
smo svi skupa u klubu svjesni, da se na staroj
slavi ne živi. Pa tako ćemo i ove sezone
potegnut rukave do ramena i pokušati i na
organizacijskom i na športskom planu
opravdati ulogu favorita. Kakvi će biti
športski rezutati? To ne možemo unaprijed
znati, jer automobilizam je nepredvidljiv. U
svakom slučaju, treba doći do cilja. U
organizacijsko-logističko-sudačkom dijelu ne nedostaje elana, te nema sumnje da će taj dio biti odrađen
na najvišem nivou, jer drugačije neznamo.
Kako bi ostvarili što bolji športski uspjeh, ove sezone klub će u disciplini auto-rally, predstavljati posade:
Ivan i Mario Bahorć, Vladimir Poredski i Marko Šivak, Reno Turk i novi suvozač Rene Pintar.
Športskim rječnikom, te na prvi pogled, moglo bi se reći, da imamo kratku klupu. Ipak, sama imena, su
vozački i suvozački totalni znalci i prvaci. To nama i njima daje za pravo, nadati se pobjedama i velikim
uspjesima.
Da u toj cijeloj priči ipak nebi ostali prekratki, pobrinuli su se čelnici kluba. Nakon iscrpljujućih
pregovora, a na obostrano zadovoljstvo, boje našeg kluba u idućoj sezoni braniti će i Mađar Janos
Szilagyi!
Možemo ponosno napisati da imamo još jednog Prvaka u našim redovima, što Janos zasigurno i je.
Dolaskom Janosa u klub, športski je nadati se još većim uspjesima, kako kluba, tako i njegovih posada, jer
Janos će zasigurno svojim iskustvom, savjetom i energijom pomoći ostalim posadama da svi zajedno
uspiju. Ako ne, čestitat će boljima. Nadanja u Janoseve uspjehe, temelje se u činjenici da Janos već osam
godina sudjeluje u međunarodnom prvenstvu Hrvatske, te da poznaje „sve“ brzince i ceste u lijepoj našoj.
Tijekom osam godina jurnjave našim brzincima i cestama, Janos je ostvario i vrhunske rezutate: dva je
puta bio međunarodni prvak Hrvatske(2004 i 2009 godine), dva puta drugi(2010 i 2011 godine), jednom
je bio treći(2006 godine), a zabilježio je i jedno četvrto mjesto(2007), te jedno šesto mjesto(2008).
Prošle godine, na otvaranju sezone u našem Kumrovcu, Janoš je pobijedio, a mi se nadamo da će uspjeh
ponoviti i ove godine, nastupajući za naše boje.
PRVAK JE U NAŠIM REDOVIMA!!!
Fotogaleriju naših rally posada možete vidjeti ovdje:
http://www.deltasport.hr/multimedija/foto.htm

