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BOTKA RALLY TEAM INTERJÚ 

    

RallyMax: Sziasztok.Gratulálunk az elért eredményekért a 2015-ös évben! 

Hogyan is jellemeznétek a tavaji évet, hisz sikerült egy fantasztikus eredményt 

elérni, európai bajnokságot nyerni  ami nem volt valószinü egy könnyü munka ?  

Botka Dávid: Nagyon nehéz év volt, rengeteg munka van benne. Év elején nem 

gondoltuk volna, hogy az összes EB futamon, amin elindulunk célba is tudunk érni, 

az pedig óriási élmény, hogy az utolsó 4 futamot meg is nyertük. 

 

RallyMax: Melyik rally tünt a legnehezebbnek az év folyamán és miért ? 

Melyiket neveznétek a legszebbnek, ahová bármikor visszatérnétek ?  

Botka Dávid: Legnehezebb a Cyprus Rally a technikai gondok miatt és az Acropolis 

Rally az óriási esőzések és sártenger miatt. Legszebb helyszín az Azori szigetek 

volt. 
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RallyMax: Mi a további programotok 2016-ban ? Két autó, két bajnokság és minél 

több győzelem ?  

Botka Dávid: Rengeteg verseny! Az Európa Bajnokságon, és néhány külföldi és 

egyéb versenyen Szeles Péterrel és a Citroen DS-3 R5-el fogok indulni, itthon az 

ORB-n pedig Bazsó Attilával és az R4-es Mitsubishivel. 

 
RallyMax: Milyen célokkal és elvárásokkal vágtok neki az új évnek az ERC-ben, hisz 

kategoriát váltottatok és egy új autóval fogtok versenyezni ? 

Botka Dávid: Ha stabilan az első 5-ben tudunk végezni az kielégítő, nagy cél pedig 

a dobogó. Minimum 15 darab R5-ös autó szokott rajthoz állni. 

 

RallyMax: Miért választottátok a Citroen DS R5-ös autót ? Tervben volt más 

márka is, mind a Skoda, Ford vagy Peugeot ? 

Botka Dávid: Minden márka tervben volt, de ez volt a “legjobb vétel”.  

PH Sport álltal épített Citroen DS-3 és nagyon jó murva beállításokat kaptunk 

hozzá. 
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RallyMax: A jővőre nézve, gondoltok már esetleg a WRC 2 kategoriában is 

szerencsét probálni ? 

Botka Dávid: 2016-ban biztosan nem, erre majd év végén visszatérünk. 

 
RallyMax: Mikor láthatunk újból a román rallybajnokságban autózni ?  

Botka Dávid: A Hargita Rally-n mindenképp szeretnénk rajthoz állni! 

 

RallyMax: Mit üzensz a rajongóknak ? 

Botka Dávid: Köszönjük az egész éves szurkolást, nagyon jó volt látni Titeket 

sokszor a külföldi futamokon is és rengeteg erőt merítünk a Ti támogatásotokból! 

 

Köszönjuk nagyon szépen, hogy elfogadtátok kérésünket és kivánunk sok sikert 

továbbra! 

 
 


