
2020.  JANUÁR 14.,  KEDD   S P OR T I I I

GERGELY IMRE

I zabella baráti körében többen 
vannak, akik autóversenyeken 
szerepeltek, jelen volt szurkoló-

ként vagy segítőként több viadalon 
is. Azonban nem tudta csak a jár-
dáról nézni, hogy miként autóznak 
mások. Kis irigységet érzett, ami-
kor látta, hogy a férfi ak versenyein 
akár fi atalabb lányok is elindulnak, 
felveszik a sisakot, a védőruhát, és 
megvívják a maguk kis külön küz-
delmét kategóriájukban. Vágyott 
rá, hogy maga is rajthoz álljon, 
megmutassa, mit tud. Végül tavaly 
tavasszal jött el a pillanat, ami-
kor értesült, hogy női bajnokságot 
szerveznek. Nem sokat gondolko-
dott, belevágott. A végeredményre 
semmiképp nem számított: a három 
bajnoki fordulóban ő hozta a me-
zőnyben a legkiegyensúlyozottabb 
teljesítményt, és ezzel összesítés-
ben országos bajnok lett.

Első biztatás: 
„utolsó is kell legyen valaki”

A női bajnokság első fordulójának 
Gyulafehérvár adott helyet. A be-
nevezéskor csak egyet szeretett 

volna: érezni a küzdelem hangula-
tát, megtapasztalni, hogy milyen 
is a versenyzés. Amikor a rajtlistát 
megnézte, semmi esélyt nem adott 
magának, látva, hogy milyen sport-
kocsikkal, luxusautókkal indulnak 
a riválisok. De ha már elindult, nem 
lépett vissza. Autója egy Mitsubishi 
Lancer volt, egy nagy dízeljárgány, 
ami éppen csak arra nem alkalmas, 
ami egy autóversenyhez kell: „mire 
felgyorsulna, már ott a kanyar, és 
lassítani kell” – fogalmazott. Mi-
előtt a versenyre indult volna, autó-
szerelő vállalkozást vezető testvére  
azzal biztatta, hogy ne aggódjon, 
valakinek utolsónak is lennie kell. 
Ehhez képest Gavrila Izabella a 
negyven indulóból a negyedik lett, 

pár tizedmásodperccel lemaradva 
a dobogóról. Ez persze motiválta a 
későbbiekre.

A legkisebb autóval 
a legnagyobbak között

Az első viadal következtetése egyér-
telmű volt: a vezetői képesség többet 
ígér, de ehhez egy más, alkalmasabb 
autó kell. A következő futamon, Te-
mesváron már egy 2000-es gyártású, 
kis Peugeot 106-os GTI, 1600 köbcen-
tis, 116 lóerős kocsi kormányánál ült. 
Mivel azonban a nyitóversenyen a 
legnagyobb (+2000-es) géposztály-
ba nevezett be, a kis Peugeot-val is 
itt kellett rajthoz állnia. A legkisebb 
volt így a nagyok között. Gyorsulása 

és irányíthatósága viszont kompen-
zálta a különbséget, így lett az ötven 
indulóból összesítettben harmadik.

Az új autó kiválasztásában segí-
tett Sándor Szilárd, aki már komoly 
tapasztalatokkal rendelkezik az au-
tósport terén, és szintén az ő tanácsai 
mentén zajlott a már tudatosabb 
felkészülése is, de például Bilibók 
Csongor és az autószerelésben ottho-
nos testvér, Gavrila István segítsége 
is kellett.

A tanácsok és a műhelyben vég-
zett munkák nagyon fontosak vol-
tak ugyan, de a versenyen már csak 
magára számíthatott. „Úgy kellett 
megoldani mindent, hogy nem volt 
szerelőcsapatom, csak a barátom volt 
velem. Ha gond adódik, esetleg egy 
kerékcserét tudtunk volna megolda-
ni, mást nem. A versenyek előtt ezért 
is nagyon izgulok, van, hogy rosszul 
is érzem magam, de amint elindulok, 
ez elmúlik, semmi sem tud zavar-
ni” – mondta az autóversenyzőnő.

A bajnokság zárófordulójában, 
Kolozsváron 74 induló közül kategó-
riájában és összetettben is második 
helyen végzett. Ez az ő számításai sze-
rint összesített országos bajnoki címet 
jelentett. Később ezt a romániai au-
tósportszövetség is megerősítette, és 
az évzáró gálán át is vehette a trófeát.

Sajnálja a legyőzött fiúkat

Jövőre újra nekivág a bajnokságnak, 
természetesen meg is akarja védeni a 
címét, és vannak még el nem ért cél-
jai: bár mindig ott volt az élmezőny-
ben, eddig csak kisebb versenyen 
állhatott a dobogó legmagasabb foká-
ra, hivatalos bajnoki futamon ez még 

nem sikerült. „Tizenhárom éve van jo-
gosítványom, és mindig irigykedtem 
kicsit a fi úkra meg a fi atalabbakra, 
akik versenyeztek például a gyergyó-
szentmiklósi versenyeken. Az idei női 
bajnokság nyitófutama volt számom-
ra az első, de a bajnoki versenyeken 
kívül rajthoz álltam már kisebb, helyi 
amatőröknek kiírt rendezvényeken is. 
Az ilyen kisebb futamokon fi úkkal is 
versenyeztem, és a végén előfordult, 
hogy öt fi ú is volt mögöttem a rang-
sorban. Gratuláltak, biztattak, de 
én kicsit rosszul is éreztem magam 
emiatt. Sajnáltam őket, hiszen úgy 
gondolom, nem esik nekik jól, ha egy 
lány legyőzi őket. De bízom benne, ez 
motiválja őket, hogy jobbak legyenek. 
Én úgy gondolom, még nagyon sok 
tanulnivalóm van, ezért nem is tűzök 
ki nagyobb célokat. Élvezem a verse-
nyeket, és hagyom, hogy történjenek 
a dolgok, amelyek meg kell történje-
nek” – fogalmazott.

Javasolja: mindenki próbálja 
ki magát

Egy 50–100 ezer eurós sportkocsiban 
könnyű nyomni a gázt, de ettől még 
nem lesz valaki jó sofőr – jelentette ki. 
A sebesség kedvelőinek azt javasolta, 
ahelyett hogy a közutakon mások éle-
tét is veszélyeztetve száguldoznának, 
próbálják ki magukat ezeken a verse-
nyeken. Itt szembesülhetnek azzal, 
hogy mire képesek, és ez egyben fej-
lődési lehetőség is – tette hozzá.

Az első a legjobbak között
Gavrila Izabella az első hazai női autósportbajnokság győztese

• Az autósportról 
mindenki úgy gondol-
ja, hogy elsősorban 
a férfiak világa. 2019 
azonban változást ho-
zott: először rendezték 
meg a Women Rally or-
szágos bajnokságot. A 
női versenyzőknek kiírt 
sorozat első bajnoka a 
gyergyószentmiklósi 
Gavrila Izabella.

Egy Peugeot 106-os kormányánál 
nyerte meg a bajnokságot

Belekóstolt, megtetszett 
neki, bajnoki címet nyert. Az 
új szezonban ismét nekivág a 
pontvadászatnak
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