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Welcome 
to Nyirád!
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Arne Dirks
Ügyvezető igazgató - Rallycross Promoter GmbH

Arne Dirks
Executive Director Rallycross Promoter GmbH

A very warm welcome to Nyirád Racing Center for 
Euro RX of Hungary – the opening round of the
2022 FIA European Rallycross Championship.

We are delighted to be returning to Nyirád, a cir-
cuit loved by competitors and fans alike and one
that has staged some spectacular battles in the 
past. More of the same is firmly in prospect this
weekend, with star-studded entry lists in both 
Euro RX1 and Euro RX3 as everybody chases the
honour of being crowned the first winner of the season.

From household names like Jānis Baumanis,  
Anton Marklund and JB Dubourg to a whole host of
homegrown heroes throughout the field, the rac-
ing promises to be fast, fierce and frenetic
weekend-long – and we hope to see you in strong 
voice and showing plenty of support to your
favourite drivers and teams! Not only that, 
but the awe-inspiring action on-track will be
complemented by a variety of off-track activities for all the 
family to enjoy.

Here at Rallycross Promoter, we are excited and priv-
ileged to have been entrusted with guiding this
great sport to new levels. We believe rallycross has 
huge potential, and classic venues like Nyirád are
vital to its future growth.

It goes without saying that we have big plans mov-
ing forward, and we hope you will join us for the
ride. Once this weekend’s racing is done-and-
dusted, make sure you continue to soak up every
moment of the on-track thrills and off-track in-
sights via our pioneering, all-encompassing RX+
broadcast platform. Details on how to sign up can be found 
on page 8.

In the meantime, all that remains to be said is tighten your 
seatbelts, stay safe and enjoy the action!

Szeretettel köszöntjük a Nyirád Racing Center-
ben az Euro RX of Hungary-n – a 2022-es FIA
Rallycross Európa-bajnokság nyitófordulóján.

Örülünk, hogy visszatérünk Nyirádra, a 
versenyzők és a szurkolók által egyaránt kedvelt,
látványos csatákat hozó pályára. Ezen a hét-
végén még több hasonló futamra van kilátás, az
Euro RX1-ben és az Euro RX3-ban. A nevezé-
si lista sztárokkal teletűzdelt, és mindenki azért
küzd, hogy ő legyen a szezon első győztese.

Olyan ismert nevek szerepelnek a mezőny-
ben, mint Jānis Baumanis, Anton Marklund, JB
Dubourg valamint a hazai hősök egész 
sora. A verseny gyorsnak, küzdelmesnek és
fergetegesnek ígérkezik a hétvége során – 
és reméljük, lesznek lelkes szurkolók, akik
támogatják kedvenc pilótáikat és csapataikat! 
A pályán zajló akciókat különféle programok is
kiegészítik, amelyeket az egész család élvezhet.

A Rallycross Promoter részéről mindannyian izga-
tottak vagyunk, és kiváltságosnak érezzük
magunkat, hogy ránk bízták ennek a nagysze-
rű sportágnak az új szintre emelését. Hiszünk
abban, hogy a rallycrossban óriási lehetőségek 
rejlenek, és az olyan klasszikus helyszínek,
mint a Nyirád, létfontosságúak a jövőbeni növekedéshez.
Mondanunk sem kell, hogy nagy terveink van-
nak a jövőben, és reméljük, csatlakoznak
hozzánk ezen az úton. A hétvégi verseny befe-
jezését követően feleleveníthetik az izgalmas
futamok minden egyes pillanatát, és betekintést 
nyerhetnek a pályán kívüli eseményekbe is
a mindent átfogó RX+ közvetítésünkön keresz-
tül. A jelentkezés részleteit a 8. oldalon
találják.

Addig is csak annyit kell mondanunk: 
kössük be biztonsági öveinket, maradjunk
biztonságban, és élvezzük a csatákat!
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Bajnokok és hazai hősök, igazi sztárok hajtanak pályára ezen a hétvégén Nyírádon, a 2022-es FIA 
Rallycross Európa-bajnokság nyitófordulóban –  ahol parádés akciók színhelye lehet  “Vörös Katlan”.

Az Euro RX1 sorozat egyik főszereplője, a kétszeres bajnok Anton Marklund pályafutása harmadik baj-
noki címéért küzd a SET Promotion csapat Hyundai i20-val, de a svéd pilóta célját többen is szeretnék 
meghiúsítani. Az egyik a korábbi Super1600 (ma Euro RX3) bajnok, Jānis Baumanis, aki „hazatér”, miu-
tán újra egyesítette erőit a Hansen Motorsporttal a #YellowSquadnál. A nevezők közül az elmúlt idény-
ben a lett pilóta  érte el az összetettben a legjobb helyezést, 2021-ben a harmadik pozícióban végzett 
a tabellán. 

Ulrik Linnemann – aki élmenő és többszörös futamgyőztes volt az elmúlt évtizedben a Super1600-as 
kategóriában – egy Linnemann Promotion Ford Fiestával fog versenyezni, mint ahogy Enzo Ide is igyek-
szik hasznosítani mindent, amit tavaly a négyszeres világbajnok, Johan Kristoffersson mellett tanult az 
EKS Audi S1-ben.

Az Andros Trophy jégversenyek hatszoros bajnoka, Jean Baptiste ‘JB’ Dubourg – akinek tavaly a lohéac-i 
futamon elszenvedett kartörés miatt nem jött össze az Euro RX1-es bajnoki cím – visszatért egy Peugeot 
208-hoz, míg a regnáló Euro RX3 bajnok, Yury Belevskiy feljebb lép egy kategóriával. A Volland Racing 
Audi A1-vel indul, miután hat hónappal ezelőtt mindenkit elkápráztatott a világbajnokság nürburgringi 
futamán elért második helyével.
 
Az ALL-INKL.COM Muennich Motorsport a SEAT Ibizákkal készül, a volán mögött René Münnich-hel és 
Mandie August-tal, az Oponeo pedig újra csatlakozik a csatározásokhoz a Ford Fiestákkal, melyekkel 
Dariusz Topolewski és Marcin Gagacki autóznak. A korábbi brit bajnok, Ollie O’Donovan debütál nem-
zetközi versenyen az új Proton Irizzel, és fia, Patrick is elkíséri, aki az RX2e bemutatkozó szezonjában a 
pontverseny negyedik helyén végzett.

Sivert Svardal – akit 2021-ben a Cooper Tyres Év Újoncának választottak – az előző szezonban mutatott 
fejlődését szeretné folytatni, az elnyűhetetlen Hervé Knapick pedig 75 évesen is ott lesz a mezőnyben.

A hazai közönség természetesen leginkább a nevezési listán szereplő hat magyar pilótának szurkol 
majd, élükön a háromszoros autocross Európa-bajnok Kárai Tamással, aki alig várja, hogy megmutassa 
tudását. Hasonlóképpen izgatottan tekintenek a versenyre honfitársai; Mózer Attila, Mózer Márk, Luigi, 
Kiss László és Koncseg Zoltán.

Az Euro RX3-ban a tavalyi szezon második helyezettje, Kobe Pauwels ismét a bajnoki címre fókuszál, 
miután az előző idényben rendre felvette a küzdelmet Volland Racinges csapattársával, Belevskiy-vel. 
Damian Litwinowicz egy hasonló Audi A1 volánjánál szeretné mindezt megakadályozni, akárcsak Jan 
Černý, aki 2021-ben a Škoda Citigójával komoly  bravúrokat ért el, miután nagynevű ellenfeleket utasí-
tott maga mögé.

Négy magyar is ott lesz a mezőnyben, az Euro RX3-ban korábban dobogós  Szíjj ‘Jolly’ Zsolt, valamint 
Ferjáncz András, Körmöczi Balázs és Répási Róbert személyében. A portugál João Ribeiro és Nuno Mi-
guel Da Costa Araújo duó Nyirádon méri össze erejét, miután tavaly októberben hazai pályán szerepelt 
Montalegre-ben, utóbbi különösen lenyűgözően autózott, mivel kiharcolta a döntőbe jutást.

Induljon tehát a csata!

BAJNOKOK ÉS HAZAI HŐSÖK KÉSZÜLNEK A SZEZON ELSŐ CSATÁJÁRA



5

A star-studded line-up of title-winners and home heroes will take to the track at Nyirád this weekend 
for the opening round of the 2022 FIA European Rallycross Championship – setting the scene for a 
mouthwatering feast of action in the ‘Red Cauldron’.

In the headlining Euro RX1 series, double champion Anton Marklund is chasing a third career crown in a 
SET Promotion Hyundai i20, but the Swede will face stiff opposition from a number of quarters, not least 
former Super1600 (now Euro RX3) champion Jānis Baumanis, who is heading back ‘home’ this year after 
rejoining forces with Hansen Motorsport at #YellowSquad. The Latvian is the highest-placed returning 
driver, having finished third in the standings in 2021.

Ulrik Linnemann – a perennial front-runner and multiple race-winner at Super1600 level over the past 
decade – will take to the track in a Linnemann Promotion Ford Fiesta, as Enzo Ide bids to put everything 
he learned alongside four-time world champion Johan Kristoffersson last year to good use in his EKS 
Audi S1.

Six-time Andros Trophy ice-racing king Jean Baptiste ‘JB’ Dubourg – whose Euro RX1 title bid last season 
was derailed by an arm-breaking accident at Lohéac – is back in a Peugeot 208, while reigning Euro 
RX3 champion Yury Belevskiy steps up in a Volland Racing A1, after stunning observers by racing to the 
runner-up spoils on his World RX bow at the Nürburgring six months ago.

ALL-INKL.COM Muennich Motorsport will field a brace of SEAT Ibizas for René Münnich and Mandie Au-
gust, as Oponeo rejoins the fray with Ford Fiestas for Dariusz Topolewski and Marcin Gagacki. Former 
British champion Ollie O’Donovan will debut the new Proton Iriz in international competition, and will be 
accompanied by son Patrick, who wound up fourth overall in the inaugural campaign of RX2e.

Sivert Svardal – voted as ‘Cooper Tires Rookie of the Year’ in 2021 – is aiming to build upon the progress 
he made last season, as the indomitable Hervé Knapick returns at the age of 75. 

The majority of the partisan crowd’s support, meanwhile, will surely be reserved for the six homegrown 
drivers on the entry list, spearheaded by three-time European Autocross Champion Tamás Kárai, who 
will be eager to put on a spectacular show. He is joined by countrymen Attila Mózer, Márk Mózer, ‘Luigi’, 
László Kiss and Zoltán Koncseg.

In Euro RX3, last season’s runner-up Kobe Pauwels is back with his eyes fixed firmly on the main prize 
after consistently taking the fight to Volland Racing team-mate Belevskiy in his maiden campaign of 
car racing competition. Behind the wheel of a similar Audi A1, Damian Litwinowicz will be aiming to stop 
him, however, as will Jan Černý, who performed giant-killing exploits with his Škoda Citigo in 2021.

Four Hungarians will also be in the field, in the shape of Euro RX3 podium-finisher Zsolt ‘Jolly’ Szíjj, An-
drás Ferjáncz, Balázs Körmöczi and Róbert Répási, while Portuguese duo João Ribeiro and Nuno Miguel 
Da Costa Araújo will test their mettle at Nyirád after shining on home soil at Montalegre last October, 
the latter in particular impressing as he fought his way into the final.

Let battle commence!

CHAMPIONS AND HOME HEROES SET FOR SEASON‘S FIRST BATTLE
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Kilenc év után visszatér Nyirádra az FIA Rallycro-
ss Európa-bajnokság! A megújult Nyirád Racing 
Center újra elhozta Magyarországra a rallycross 
élmezőnyét. 2013-ban rendeztek utoljára Ma-
gyarországon rallycross Európa-bajnoki futamot. 
Akkor a „Vörös Katlanban” többek között Petter 
Solbergnek, Timmy Hansennek és Andreas Bakke-
rudnak szurkolhatott a sokezres nézősereg. Aki ott 
volt, azóta is nosztalgiával emlegeti a versenyt, 
hasonlóan a korábbi évek nyirádi Európa-bajno-
ki fordulóihoz. A kontinens egyik legjobb, egyedi 
hangulatú pályáján remek csatákat láthatott a 
népes publikum. 

Örömünkre szolgál, hogy Nyirád ad otthont a 
2022-es szezon első fordulójának, ahol több mint 
600 lóerős, összkerékhajtású, 0-ról 100 km/h-ra 
2 másodperc alatt gyorsuló csúcstechnikákat is 
láthat a közönség. Az elektromos hajtásra váltó 
világbajnokság után az Euro RX1 maradt a ha-
gyományos rallycross autók legmagasabb szintű 
kategóriája. Az Euro RX1-ben hat, az Euro RX3-
ban pedig négy hazai pilóta áll rajthoz. 

Szeretettel várunk tehát mindenkit a Nyirád Ra-
cing Centerben. Élvezzék a versenyeket, szurkol-
janak kedvenceiknek, és tartsák be a biztonsági 
szabályokat!

Jó versenyzést kívánunk mindenkinek Nyirádon!

A szervező csapat

The FIA European Rallycross Championship returns 
to Nyirád after nine years! The new Nyirád Racing 
Center brings international rallycross back to Hun-
gary. Euro RX last visited the country in 2013. At the 
time, in the ‘Red Cauldron’, thousands of fans sup-
ported Petter Solberg, Timmy Hansen and Andreas 
Bakkerud among others. Those that were there still 
reflect on the event with nostalgia, similarly to the 
European Championship rounds at Nyírád in previ-
ous years. The crowd was able to see great battles 
on one of the best tracks on the continent with a 
unique atmosphere.

We are pleased that Nyirád hosts the first round of 
the 2022 season, where the public can see the state-
of-the-art technology of 600bhp+, all-wheel-drive 
cars accelerating from 0-to-100 km/h in just two 
seconds. After the World Championship switched 
to electric cars, Euro RX1 is now the highest-level 
category for combustion-engined rallycross cars. 
Six Hungarian drivers will start in Euro RX1 and four 
in Euro RX3.

So we welcome everyone to Nyirád Racing Center. 
Enjoy the racing, cheer for your heroes and follow 
the precautionary measures!

We wish you all a great event at Nyirád!

Nyirád Events team

Üdvözöljük az Euro RX  
nyirádi versenyén!

Welcome to the Euro RX 
of Nyirád!
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IDŐTERV
TIMETABLE

Kezdés/Start Kategória/Category Forduló/What

Szombat/Saturday 21.05.22.

10:00 Szabadedzés/Practice -  
Minden kategória/All categories

13:00 Euro RX3 & Euro RX1 H1

15:00 Euro RX3 & Euro RX1 H2

16:30 Autogramosztás/Autograph Session - 
Depó/Paddock

Vasárnap/Sunday 22.05.22.

10:00 Bemelegítő edzés/Warm-up-  
Minden kategória/All categories

11:30 Euro RX3 & Euro RX1 H3

13:00 Autogramosztás/Autograph Session - 
Depó/Paddock

14:30 Euro RX3 & Euro RX1 Progresszió/
Progression

16:45 Euro RX3 rajtelőkészítő/in pre-grid

17:00 Euro RX3 & Euro RX1 Elődöntő/ 
Semi-Finals

Euro RX3 Döntő/Final

Euro RX1 Döntő/Final

18:20 Díjátadó/Podium

Copyright © Rallycross Promoter GmbH 2022
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EURO RX1 VERSENYZŐK:
EURO RX1 ENTRIES:

Nr. Pilóta/Driver Nevező/Competitor Autó/Car

2 Oliver O’DONOVAN IRL Oliver O’Donovan IRL Proton Iriz

4 Patrick  
O’DONOVAN GBR Patrick O’Donovan GBR Ford Fiesta

6 Jānis BAUMANIS LVA #YellowSquad SWE Peugeot 208

11 Aleš FUČÍK CZE KRTZ Motorsport ACCR 
Czech Team CZE Volkswagen 

Polo
12 Anders MICHALAK SWE Hedströms Motorsport SWE Volkswagen 

Polo
24 Sivert SVARDAL NOR Sivert Svardal NOR Volkswagen 

Polo
27 László KISS HUN Speedbox Racing Team KFT HUN Peugeot 208
33 Ulrik LINNEMANN DNK Linnemann Promotion DNK Ford Fiesta

38 Mandie AUGUST DEU ALL-INKL.COM Muennich 
Motorsport DEU SEAT Ibiza

39 Zoltán KONCSEG HUN Kárai Motorsport  
Sportegyesület HUN Audi A1

44 Dariusz  
TOPOLEWSKI POL Oponeo POL Ford Fiesta

50 Attila MÓZER HUN Nyirád Motorsport KFT HUN Ford Fiesta
51 Márk MÓZER HUN Nyirád Motorsport KFT HUN Peugeot 208
66 LUIGI HUN GFS Motorsport Egyesület HUN Ford Fiesta

73 Tamás KÁRAI HUN Kárai Motorsport  
Sportegyesület HUN Audi S1

77 René MÜNNICH DEU ALL-INKL.COM Muennich 
Motorsport DEU SEAT Ibiza

84 Hervé KNAPICK FRA Hervé Knapick FRA Citroën DS3

87 Jean Baptiste  
DUBOURG FRA Jean Baptiste Dubourg FRA Peugeot 208

88 Marcin GAGACKI POL Oponeo POL Ford Fiesta
91 Enzo IDE BEL EKS SWE Audi S1
92 Anton MARKLUND SWE SET Promotion FIN Hyundai i20
95 Yury BELEVSKIY CHE Volland Racing KFT HUN Audi A1
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Jānis BAUMANIS
15.06.1992.

#6 LVA
Peugeot 208

Jānis Baumanis 2014 óta ismerősen csengő név a nemzetközi rallycross színté-
ren, amikor az FIA Rallycross Európa-bajnokság Super1600 (jelenleg Euro RX3) 
kategóriájában indult, és három győzelmet aratott egy SET Promotion Renault 
Twingóval, a tabellán végül a harmadik helyet elcsípve.

A következő évben a lett pilóta két újabb győzelemmel és a Super1600-as 
bajnoki címmel gazdagodott, miközben egy Peugeot 208-assal debütált Nor-
végiában a Supercar (jelenleg Euro RX1) kategóriában, a Hansen Talent De-
velopment csapatnál – impozáns eredményt produkálva elsőre dobogóra állt. 

A szórványos világbajnoki kiruccanásokat ugyanebben a szezonban egy ne-
gyedik helyezés koronázta meg az argentínai utolsó fordulóban, ahol a World 
RX Team Austria Ford Fiestájával alakított emlékezeteset.

Baumanis 2016-ban is a csapatnál maradt, rendszeresen kvalifikálta magát 
az elődöntőbe, Barcelonában pedig pályafutása során másodszor került dön-
tőbe, és az összetettben a tizedik pozícióban zárt. A következő két évben is 
folyamatosan pontszerző helyeken végzett az osztrák STARD csapattal. 2019-
ben aztán jött az áttörés, amikor Norvégiában és Kanadában is felállt a do-
bogóra, és ezzel a hatodik helyet szerezte meg a szezon végi tabellán.

Egy év kihagyás után 2021-ben az ESmotorsport Škoda Fabiájával tért vissza 
az Euro RX1 mezőnyébe, és hazai pályán, Rigában diadalmaskodott, a baj-
nokságot pedig a harmadik helyen fejezte be.

Jānis Baumanis has been a familiar name on the international rallycross scene 
since 2014, when he contested the FIA European Rallycross Championship’s Su-
per1600 (now Euro RX3) category, claiming three wins in a SET Promotion Renault 
Twingo on his way to third in the drivers’ classification.

The following year, the Latvian added two more victories and the Super1600 
crown to his rapidly growing résumé, while simultaneously making his debut at 
Supercar (now Euro RX1) level in Norway in a Peugeot 208 under the Hansen 
Talent Development banner – impressively reaching the rostrum at the first time 
of asking.

Sporadic World Championship outings the same season were highlighted by a 
maiden final appearance and fourth-place finish in the last round in Argentina, 
behind the wheel of a World RX Team Austria Ford Fiesta.

Baumanis remained with the squad in 2016, regularly progressing through to the 
semi-final stage and advancing to his second career final in Barcelona en route 
to a top ten championship ranking. He continued to score consistently over the 
following two years with STARD before breaking through in 2019 as he ascended 
the podium in both Norway and Canada, going on to clinch sixth spot in the 
end-of-season standings.

Following a year’s absence, he rejoined the fray in an ESmotorsport Škoda Fabia 
in 2021, popularly triumphing on home soil in Rīga as he raced to third in the 
title table.

Anton MARKLUND
09.12.1992.

#92 SWE
Hyundai i20

Anton Marklund 2011-ben debütált az FIA Rallycross Európa-bajnokságon a 
már megszűnt TouringCar osztályban, és a következő évben két győzelemmel 
valamint hat további dobogós helyezéssel lett bajnok.

2013-ban fellépett a Supercar (jelenleg Euro RX1) ketegóriába, ahol elsőre 
hetedik helyen végzett, majd 2014 és 2016 között három szezont teljesített a 
világbajnokságon. Kanadában feljutott a dobogóra, és karriercsúcsot jelentő 
a hatodik helyen zárt a pontversenyben első idényében.

A svéd 2017-ben visszatért az Euro RX-be, és megszerezte a hőn áhított baj-
noki címet. A Marklund Motorsport Volkswagen Polo versenygépével – öt 
fordulóból háromszor nyert, és soha nem intették le a negyediknél rosszabb 
pozícióban. 2018-ban összetettben a második helyen végzett, és egy újabb 
győzelmet is aratott Belgiumban, míg a 2019-es és a 2020-as szezonban há-
rom dobogós helyezést ért el a World RX versenyeken, azaz a világbajnoksá-
gon.

Az elmúlt esztendőben Marklund újra csatlakozott Euro RX1 nyitófordulójában 
a mezőnyhöz 2017-es bajnok autójával a Hedströms Motorsport színeiben. 
Noha a selejtező futamokban diktálta a tempót, a Q4 végén elszenvedett bu-
kás idő előtt véget vetett a höljesi versenyének. 2021-ben három világbajnoki 
futamon is részt vett, és Spa-Francorchampsban bejutott a döntőbe a Hed-
ströms csapat Hyundai i20-sával.

Anton Marklund made his debut in the FIA European Rallycross Championship in 
the now defunct TouringCar class in 2011, going on to lift the laurels the following 
year courtesy of two triumphs and six further podium finishes.

In 2013, he stepped up to Supercar (now Euro RX1) level, before contesting three 
seasons in the World Championship from 2014 to 2016, reaching the rostrum in 
Canada and placing a career-high sixth in the standings in his maiden campaign.

The Swede returned to Euro RX in 2017 and duly clinched the coveted crown 
behind the wheel of his Marklund Motorsport Volkswagen Polo – winning three 
times from five starts and never taking the chequered flag lower than fourth in a 
dominant display. He finished second overall in 2018, adding another victory to 
his CV in Belgium, while the 2019 and 2020 seasons yielded a trio of podiums in 
World RX competition.

Marklund rejoined the fray for the 2021 Euro RX1 curtain-raiser with his 2017 ti-
tle-winning car, now running under the Hedströms Motorsport banner. A spec-
tacular roll at the end of Q4 – after setting the pace throughout the opening 
three qualifiers – brought a premature end to his challenge at Höljes, but he 
made three World Championship appearances later the same year, advancing 
to the final at Spa-Francorchamps in Hedströms’ Hyundai i20.
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Sivert SVARDAL
09.03.2000.

#24 NOR
Volkswagen Polo

Sivert Svardal 2017-ben debütált az Euro RX-ben hazai pályán, Hellben, és egy 
Mazda RX-8 volánja mögött azonnal az elődöntőig jutott a TouringCar kate-
góriában. A következő évben úgy tűnt, hogy egyetlen pont előnnyel megnyeri 
a bajnoki címet a höljesi fináléban – a FIA Európa-bajnokság utolsó Touring-
Car versenyén –, ám a futamot követően elvégzett üzemanyagteszt alapján 
kizárták, az összetettben pedig visszasorolták a kilencedik helyre.

A norvég ugyanebben a szezonban, mindössze 18 évesen a hazai sorozatban 
aratott bajnoki címmel vigasztalódhatott, amit 2019-ben egy bajnoki máso-
dik hellyel toldott meg, amivel kiérdemesült a norvég ASN nagy presztizsű, „Az 
év tehetsége” elismerésére.

Svardalnak 2020-ban nem sikerült fellépnie az Euro RX élkategóriájába, a 
Supercarba (ma Euro RX1), 2021-ben azonban csatlakozott a mezőnyhöz a ko-
rábban bajnoki címet is szerző Marklund Motorsport Volkswagen Polo-jával. 
Lettországban bejutott a döntőbe, és a Cooper Tires Év Újoncának választot-
ták.

Sivert Svardal made his Euro RX debut on home soil at Hell in 2017, immediately 
reaching the semi-final stage in the TouringCar category behind the wheel of 
a Mazda RX-8. The following year, a full campaign looked to have yielded the 
class crown by a single point in the Höljes finale – TouringCar’s last event as an 
FIA European Championship – only for a post-race fuel test failure to result in 
disqualification and relegate him to ninth in the overall standings.

The Norwegian could console himself with a title triumph in the domestic series 
that same season aged just 18, which he backed up with a second-place cham-
pionship finish in 2019, earning him the Norwegian ASN’s prestigious ‘Talent of 
the Year’ accolade.

Following an abortive attempt to step up to Euro RX’s headlining Supercar (now 
Euro RX1) category in 2020, Svardal joined the field in 2021 in a former title-win-
ning, ex-Marklund Motorsport Volkswagen Polo, progressing through to the final 
in Latvia and being voted Cooper Tires ‘Rookie of the Year’.

Ulrik LINNEMANN
23.12.1988.

#33 DNK
Ford Fiesta

Ulrik Linnemann 2008-ban debütált Európa-bajnokságon az Divízió 1A-ban egy Ško-
da Fabia volánjánál, amit aztán Peugeot 207-re cserélt, amivel megszerezte első do-
bogós helyezését 2010-ben Lengyelországban. A következő évtizedben is elkötelezett 
maradt Peugeot irányában, miközben a világ élvonalába tartozó versenyzővé vált.
Super1600-as bemutatkozó szezonjában, 2011-ben a dán egyből a második helyen 
végzett a tabellán Andreas Bakkerud mögött – első nekifutásra hét alkalommal a Top 
5-ben zárt,  háromszor dobogóra is léphetett. Mindent összevetve Linnemann össze-
sen 11 győzelmet aratott a kategóriában, amivel kis híján kétszer is bajnoki címet szer-
zett. 2015-ben Jānis Baumanis mögött végzett másodikként, a következő évben pedig 
Szabó Krisztián mögé szorult – szűk, mindössze két pontos különbséggel. A hat baj-
noki fordulóban csupán egy alkalommal végzett a másodiknál rosszabb pozícióban. 
2018-ban szintet lépve a Supercar-ban (jelenleg Euro RX1) versenyzett Volkswagen 
Polo-val, és 37 pilóta közül a hatodik helyet kaparintotta meg a tabellán, kétszer is 
döntőbe kerülve. Ezzel párhuzamosan otthonában debütált a RallyX Nordic sorozat-
ban a nysum-i pályán. Annak dacára, hogy törött volt a sebességváltó - ami mind-
három kvalifikációt megnehezítette  - úrrá lett a problémákon, és a trükkös, nedves 
körülmények között legyőzte a széria összes rutinos pilótáját.
Linnemann lett az első pilóta, aki az Olsbergs MSE Honda Civic Coupéjával verseny-
zett Európában ennek a szezonnak a végén, de a 2019-es idény sok szempontból 
problémásnak bizonyult. A szerencsétlenségek, technikai problémák miatt lemaradt 
a RallyX Nordic dobogós helyéről, annak ellenére, hogy többször is a Top 3-ban vég-
zett. Ezt követően Linnemann Ford Fiesta Mk7-re váltott, és folytatta a szereplést 
2020-ban Nysumban, ahol sikerrel vette fel a harcot a többszörös világbajnok Johan 
Kristoffersson ellen, annak ellenére, hogy kellett küzdenie egy törött lengéscsillapító-
val. 2022-ben a dán újra csatlakozik az Európa-bajnoki mezőnyhöz, az Euro RX1-ben.
Ulrik Linnemann made his European Championship debut behind the wheel of a Škoda 
Fabia in Division 1A in 2008, prior to switching to a Peugeot 207 and claiming his maiden 
podium in Poland in 2010. He continued to campaign Peugeot machinery for much of the 
following decade, as he established himself as a leading contender on the international 
stage.

In the inaugural season of Super1600 in 2011, the Dane wound up second in the final 
table behind Andreas Bakkerud – the first of seven consecutive top five championship 
placings, three of them as runner-up. All-told, Linnemann tallied a total of 11 wins in the 
category, being pipped to title glory by Jānis Baumanis in 2015 and Krisztián Szabó the 
following year – in the latter case, by the narrow margin of just two points as he only once 
finished lower than second in six starts. Stepping up to Supercar (now Euro RX1) level in a 
Volkswagen Polo in 2018, the Skivum native raced to sixth in the standings amongst the 
37 protagonists, advancing to the final twice along the way. He simultaneously made a 
fairytale debut in RallyX Nordic at his home circuit of Nysum, overcoming a broken gear-
box that ruled him out of all three qualifying heats and mastering tricky wet conditions 
to defeat all the series regulars and seal a hugely popular victory.

Linnemann became the first driver to race Olsbergs MSE’s Honda Civic Coupé in Europe 
at the end of that season, but 2019 would prove to be a troubled campaign, as a variety 
of misfortunes conspired to keep him off the RallyX Nordic podium, despite repeatedly 
securing top three positions in the intermediate classification. He subsequently switched 
to his current Linnemann Promotion Ford Fiesta Mk7, going on to make one-off appear-
ances at Nysum in 2020 – reaching the rostrum – and 2021, when he successfully took the 
fight to multiple world champion Johan Kristoffersson, despite having to contend with 
a broken damper. He rejoins the European Championship fray at Euro RX1 level in 2022.
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Tamás KÁRAI
20.10.1973.

#73 HUN
Audi S1

Első versenyét 2000-ben szülővárosában, Orosházán futotta az autocross szakág-
ban, és innen indulva meg sem állt három kontinensbajnoki címig. A háromszoros au-
tocross Európa-bajnok Kárai Tamás 2015-ben szerepelt először az FIA Rallycross Euró-
pa-bajnokságon. Debütáló versenyén, a belgiumi Mettetben azonnal felállt a dobogó 
legalsó fokára egy Škoda Fabia volánja mögött a Racing-Com KFT csapatában. Két 
további elődöntős szereplés az összetettben a 11. helyezést eredményezte, amelyet 
2016-ban a kilencedikre javított. Ebben az évben már egy Audi A1-gyel versenyzett, 
legjobban pedig Norvégiában szerepelt, ahol döntőbe jutott.
2017 nehéz szezonnak bizonyult, mert csupán egyetlen alkalommal szerzett pontot. A 
rigai urtolsó fordulóban az ötödik helyet kaparintotta meg, 2018-ban viszont újra jó 
formában autózott, 2019-ben pedig eddigi legjobb szereplését produkálta a magyar 
pilóta. Minden fordulóban legalább az elődöntőbe került – ezek közül is kiemelkedett 
a lohéaci harmadik és a höljesi negyedik pozíció – a bajnoki pontversenyben pedig vé-
gül hatodikként zárt. 2020-ban Audi S1-re váltva Svédországban az elődöntőig, Let-
tországban pedig a döntőig jutott, így megszerezte a hetedik helyet a tabellán. Ezt az 
eredményt 2021-ben megismételte, négyből háromszor a döntőig menetelt, legjobbja 
a Franciaországban elért harmadik helyezés volt.
Az Euro RX-es szereplésekkel párhuzamosan Kárai a bajnokság 2014-es indulása óta 
néhányszor World RX versenyeken is indult. 2020-ban végzett először pontot érő he-
lyen, mind a négy futamon pontokat szerzett, Finnországban illetve Spanyolország-
ban. 2021-ben pedig tovább javítva addigi eredményeit - mindhárom futamán elő-
döntős volt. Ugyanebben az évben Nyirádon megszerezte negyedik magyar bajnoki 
címét a topkategóriában, és itt, a Vörös Katlanban készül az Euro RX1 2022-es idényé-
nek nyitófordulójában az újabb nagy dobásra. Kárai az elmúlt évekhez hasonlóan a 
teljes szezonra nevezett az Európa-bajnokságon.

Three times a European Autocross Champion, Tamás Kárai made his FIA European Ral-
lycross Championship bow in 2015, immediately ascending the rostrum on his debut at 
Mettet behind the wheel of a Racing-Com KFT Škoda Fabia. Two further semi-final ap-
pearances resulted in 11th in the overall standings that season, which he improved upon 
to ninth in 2016, now driving an Audi A1 and progressing through to the final in Norway.

2017 would prove to be a difficult campaign, with his sole points-scoring finish a fifth 
place in the last round in Riga, before 2018 witnessed more of a return to form and 2019 
marked the Hungarian’s finest season to-date as he advanced to at least the semi-final 
stage in every event – highlighted by third place at Lohéac and fourth at Höljes – en route 
to sixth in the championship classification. Switching to an Audi S1 in 2020, he reached 
the semi-final in Sweden and the final in Latvia to secure seventh in the points table – a 
result he repeated in 2021, proceeding to the final three times out of four and adding 
another podium to his CV in France.

In parallel with his Euro RX outings, Kárai has entered sporadic World RX events since the 
championship’s inception in 2014, finishing inside the points for the first time in 2020 as 
he scored in all four rounds he contested in Finland and Spain. He was a semi-finalist in 
all three of his starts in 2021.

René MÜNNICH
06.05.1977.

#77 DEU
Seat Ibiza

A csapattulajdonos, sikeres vállalkozó és tapasztalt pilóta, René Münnich 
2007-ben kezdte ralikrossz-pályafutását az FIA Rallycross Európa-bajnok-
ságban, amikor Magyarországon a Division 1A-ban (ma Euro RX3) a Muennich 
Motorsport Volkswagen Polo-jával debütált a negyedik helyen. A következő 
négy szezonban Škoda versenygépekre váltott, miután feljutott a Division 
1-be (ma Euro RX1).

Két év következett a Super1600-as kategóriában – mindkét alkalommal ti-
zedik lett az összetettben. Ezzel egyidejűleg a német pilóta debütált az FIA 
túraautó-világbajnokságon, és a WTCC-ben egészen 2016-ig szerepelt. Az 
ALL-INKL.COM Muennich Motorsport a 2012-es FIA GT1 világbajnokságon 
megnyerte a csapatok versenyét. Münnich 2015-ben a WestCoast Racinggel 
dobogós helyezést ért el a TCR International Series-ben, a 2019-es TCR Middle 
East Series sorozatban pedig minden sprintfutamot megnyerve lett bajnok.

Visszatérve a rallycrossba, tavaly a franciaországi Lohéacban megszerezte 
első győzelmét az Euro RX csúcskategóriájában az RX1-ben, e mellett több 
dobogós eredményt is produkált, összetettben pedig 2019-ben szerepelt a 
legjobban, akkor ötödik lett.

2014 óta rendszeresen részt vesz a World RX-ben is, túlnyomórészt egy SEAT 
Ibiza volánja mögött, és 2016-ban a teljes szezonban szerepelt. A 2020-as 
idényben Münnich a 14. helyen végzett a világbajnoki tabellán, tavaly pedig 
először jutott döntőbe, Katalónában az ötödik helyen végzett.

A team owner, successful entrepreneur and experienced driver, René Münnich 
began his rallycross career in the FIA European Rallycross Championship in 2007, 
finishing fourth on his debut in Division 1A (now Euro RX3) in Hungary in a Muen-
nich Motorsport Volkswagen Polo. He switched to Škoda machinery for the fol-
lowing four seasons after stepping up to Division 1 (now Euro RX1). 

Two years in the Super1600 category followed – yielding tenth in the final points 
table on both occasions – as the German simultaneously debuted in the FIA 
World Touring Car Championship, which he would contest until 2016. His ALL-
INKL.COM Muennich Motorsport team won the 2012 FIA GT1 World Champion-
ship, while Münnich himself achieved a podium finish in the TCR International 
Series with WestCoast Racing in 2015 and took a clean sweep of sprint race 
victories in the 2019 TCR Middle East Series to clinch the Drivers’ crown.

Back in rallycross, further outings in Euro RX’s headlining class resulted in a maid-
en victory at Lohéac in 2021 and multiple rostrum results and final appearances, 
with a high of fifth position in the overall standings in 2019.

He has also been a regular in World RX since 2014, predominantly behind the 
wheel of a SEAT Ibiza and contesting a full season in 2016. The 2020 campaign 
saw Münnich place 14th in the World Championship table, before he reached 
the final for the first time in the 2021 curtain-raiser in Catalunya, finishing fifth.
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Jean Baptiste DUBOURG
17.08.1987.

#87 FRA
Peugeot 208

Jean Baptiste ‚JB’ Dubourg – az 1992-es autocross Európa-bajnok, Dominique Dubourg 
fia – az FIA Rallycross Európa-bajnokság egyik főszereplője már nemzetközi karrierje 
előtt azzal volt elfoglalva, hogy hírnevet szerezzen magának a hazai színtéren. 2012-
ben a francia Sprint Car sorozatban indult, a következő szezonban a Super1600-ban, 
majd 2014-ben másodikként végzett a Supercar kategóriában. Ugyanebben az évben 
Lohéacban, hazai pályán szerepelt FIA World RX futamon, és pontokat szerzett a 37 
fős mezőnyben.

Ez késztetette arra, hogy 2015-ben teljes idényt teljesítsen nemzetközi porondon, az 
Euro RX csúcsának számító Supercar (jelenleg Euro RX1) kategóriában, miután 2013-
ban már kipróbálta magát egy versenyen az Európa- bajnokság Super1600-as (ma 
Euro RX3) kategóriájában. A Citroën C4-gyel az olaszországi Franciacortában rende-
zett szezonzárón dobogóra léphetett a második helyezéssel, az összetettben pedig 
ötödik lett. Ezt ötvözte három World RX futammal, és Franciaországban harmadik-
ként intették le a kockás zászlóval.

2016-ban csak szórványosan szerepelt nemzetközi színtéren, mert a 2017-es világbaj-
nokságra koncentrált – ahol a futamok felében pontszerző helyen végzett. Dubourg 
2018-ban visszatért az Euro RX-be, immáron egy G-FORS Renault Clio volánjánál. Bar-
celonában a dobogó legalsó fokára állt, a bajnokságban pedig ismét az ötödik helyet 
csípte el.

Egy másik váltás – ezúttal a Peugeot versenygépére – 2019-ben a hat fordulóból öt 
dobogós eredményt hozott, köztük egy átütő győzelmet Lettországban, amivel az 
Andros Trophy többszörös jégversenyző bajnoka megkaparintotta az Euro RX tabel-
la második helyét. Miután 2020-ban megtartotta ezt a pozíciót, a következő évnek 
a bajnoki cím megszerzésének céljával vághatott neki, ám Lohéac-ban egy baleset 
következtében eltört a karja, így idén sem lehet más vágya, mint bajnoki titulus el-
hódítása. 

Prior to starring in the FIA European Rallycross Championship, Jean Baptiste ‘JB’ Dubourg 
– son of 1992 European Autocross Champion Dominique Dubourg – was already busy 
making a name for himself on the domestic scene, lifting the French Championship laurels 
in Sprint Car competition in 2012 and Super1600 the following season, before finishing as 
runner-up in the Supercar class in 2014. That same year, he made his FIA World RX bow 
on home soil at Lohéac, scoring points in the 37-strong field.

That prompted a full-time graduation to the international stage in Euro RX’s headlining 
Supercar (now Euro RX1) category in 2015, having already dipped his toe into the water 
with a one-off outing at Super1600 (now Euro RX3) level in 2013. Joining the Supercar fray 
in a Citroën C4, a rostrum finish in the Franciacorta season finale propelled the French-
man to fifth in the overall points table at the end of his maiden campaign in the series. 
He dovetailed that with selected starts in World RX, notably taking the chequered flag 
third in France.

2016 saw just sporadic appearances, and after focussing his efforts on the World Cham-
pionship in 2017 – scoring points in half of the events he contested – Dubourg returned 
to Euro RX in 2018, now equipped with a G-FORS Renault Clio, which he piloted to the 
podium in Barcelona and fifth place in the championship again.

Another switch – to Peugeot machinery this time – yielded five rostrum results from six 
rounds in 2019, including a breakthrough victory in Latvia, as the multiple Andros Trophy 
ice-racing champion scooped the runner-up spoils in the Euro RX standings. After retain-
ing that position in 2020, ‘JB’ looked set for a title bid in 2021 until an accident at Lohéac 
left him with a broken arm and curtailed his challenge.

Enzo IDE
22.06.1991.

#91 BEL
Audi S1

Enzo Ide kissé szokatlan úton került a rallycrossba. 2010-ben a hazai Belcar soro-
zatban kezdte sportautós pályafutását, majd a következő évben az FIA GT3 Euró-
pa-bajnokságon szerepelt egy Audi R8 LMS-sel az Audi Club Team WRT csapatánál. 
Három futamot nyerve az összetettben harmadik helyen végzett, és ugyanezt a po-
zíciót szerezte meg a Belcar szériában, miközben diadalmaskodott a 24 órás zolderi 
versenyen.

2012-ben Enzo Ide ismét a FIA GT1 világbajnokságon indult az AF Corse csapat Fer-
rari 458 Italia GT3-sával, majd 2013-ban a Blancpain GT Series Sprint sorozatban 
illetve az Endurance Cup-ban versenyzett egy Audi R8 LMS GT3-mal a Phoenix Ra-
cing GmbH csapatnál. 2017-ig szerepelt a Blancpain Sprint szériában, és utolsó előtti 
szezonjában bajnok lett tíz futamon aratott négy győzelmével. 

2019-ben a rallycrossra váltott a belga, aki a hazai, Spa-Francorchamps-i World RX 
versenyen debütált a JC Raceteknik csapat Audi S1-vel. A következő évben visszatért 
a világbajnoki mezőnybe Barcelonában – ahol a dupla szezonzáró második napján 
bejutott az elődöntőbe –, illetve kétszer is dobogós volt a brit rallycross bajnokság-
ban.

2021-ben Ide első teljes világbajnoki szezonját futotta Johan Kristoffersson mellett 
egy Audi S1 EKS RX Quattro-val az EKS JC csapatánál. Egyre inkább beletanult a ra-
likrosszba, így egyre gyakrabban került a döntőbe. Legjobbja a höljesi negyedik hely 
volt, amit a Nürburgringen elért legjobb időmérős eredménnyel toldott meg. Erre az 
évre az Euro RX1-re váltott az EKS-sel.

Enzo Ide followed a somewhat unconventional route into rallycross. Beginning his ca-
reer in sportscars in the domestic Belcar series in 2010, he graduated to the FIA GT3 
European Championship the following year, piloting an Audi R8 LMS for Audi Club Team 
WRT and winning three races on his way to third in the overall classification. He secured 
the same final position in Belcar, while triumphing in the 24 Hours of Zolder. 

In 2012, Ide stepped up again to the FIA GT1 World Championship behind the wheel 
of an AF Corse-run Ferrari 458 Italia GT3, before switching to the Blancpain GT Series’ 
Sprint and Endurance Cups in 2013 in a Phoenix Racing GmbH Audi R8 LMS GT3. He 
continued to contest the Blancpain Sprint series until 2017, winning the title in his pe-
nultimate season courtesy of four victories from ten starts.

Transitioning to rallycross in 2019, the Belgian made his debut in the dual-surface dis-
cipline in his home World RX event at Spa-Francorchamps in a JC Raceteknik-entered 
Audi S1. He returned in Barcelona the following year – advancing to the semi-final on 
the second day of the double-header season finale – and twice reached the rostrum in 
a one-off appearance in the British Rallycross Championship.

In 2021, Ide embarked upon his maiden full campaign in the World Championship 
alongside Johan Kristoffersson in an Audi S1 EKS RX Quattro fielded by EKS JC, increas-
ingly honing his craft as he fought his way into the final more often than not. A best 
finish of fourth place at Höljes was complemented by his first fastest qualifying time at 
the Nürburgring. In 2022, he switches to Euro RX1 with EKS.
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EURO RX3 VERSENYZŐK:
EURO RX3 ENTRIES:

Nr. Pilóta/Driver Nevező/Competitor Autó/Car

4 András FERJÁNCZ HUN TMC Rallysport KFT HUN Ford Fiesta

6 Damian LITWINOWICZ POL Damian Litwinowicz POL Audi A1

11 Jan ČERNÝ CZE PAJR S.R.O. CZE Škoda Citigo

13 Per Magne  
EGEBØ-SVARDAL NOR Per Magne  

Egebø-Svardal NOR Audi A1

18 Zsolt SZÍJJ ‘JOLLY’ HUN Speedy Motorsport HUN Audi A1

22 Kobe PAUWELS BEL Volland Racing KFT HUN Audi A1

39 Radosław RACZKOWSKI POL Automax Motorsport POL Škoda Fabia

58 Dominik SENEGACNIK AUT KRTZ Motorsport CZE Volkswagen 
Polo

61 Jiří ŠUSTA CZE Josef Šusta CZE Škoda Fabia

88 Nuno Miguel  
DA COSTA ARAÚJO PRT Volland Racing KFT HUN Audi A1

99 João RIBEIRO PRT João Ribeiro PRT Audi A1

112 Róbert RÉPÁSI HUN Zalaegerszegi  
Autósport Egyesület HUN Škoda Fabia

131 Balázs KÖRMÖCZI HUN Szada-Ring Racing KFT HUN Audi A1
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Damian LITWINOWICZ
26.05.1998.

#6 POL
Audi A1

Damian Litwinowicz 15 éves kora óta versenyez, pályafutását a Kia Lotos 
Race Kupában, majd a Clio Kupában kezdte, és három hazai gyorsasági autós 
bajnoki címet szerzett.

2017-ben debütált a rallycrossban, a lengyel rallycross bajnokságban harma-
dik helyezést ért el a Fiat Seicento Cupban, mielőtt Honda Civic Type R-re (EP3) 
váltott.

2019-ben és 2020-ban is lengyel bajnok lett, előbb a SuperTouring 2000 köb-
centiméter feletti kategóriában, a következő szezonban pedig a CEZ Rallyc-
ross Bajnokság SuperTouring 2000 köbcentiméteres feletti géposztályban 
sem talált legyőzőre. Litwinowicz 2021-ben Euro RX3-ban indult egy a Volland 
Racing egykori Audi A1-sével, és egy alkalommal döntőbe jutott – Belgiumban 
felállt a dobogóra – az összetettben pedig a hatodik helyen végzett.

Damian Litwinowicz has been racing cars since the age of 15, beginning his ca-
reer in the Kia Lotos Race Cup and subsequently the Clio Cup and clinching three 
domestic circuit racing titles.

In 2017, he debuted in rallycross in the Polish Rallycross Championship, placing 
third in the Fiat Seicento Cup before switching to a Honda Civic Type R (EP3).

In both 2019 and 2020, Litwinowicz lifted the Polish SuperTouring (over 2,000cc) 
laurels, adding the CEZ Rallycross Championship SuperTouring (over 2,000cc) 
trophy to his cabinet in the second of those seasons. The Pole made his Euro 
RX3 bow in 2021 behind the wheel of an ex-Volland Racing Audi A1, reaching the 
final on all-bar one occasion – and ascending the podium in Belgium – en route 
to sixth in the overall standings.

Jan ČERNÝ
06.06.1990.

#11 CZE
Skoda Citigo

Jan Černý rallycross és hegyi versenyeken kezdte pályafutását, majd 2007-
ben a rallyra helyezte a hangsúlyt. 2010-ben érte el első jelentős eredményét, 
amikor az FIA Rallye Európa-bajnokságon a kétkerékhajtású autók mezőnyé-
ben bajnok lett. Ezt az eredményt ugyanabban az évben a Cseh Rally Bajnok-
ságban is megismételte. 2012-ben és 2013-ban visszaszerezte mindkét bajno-
ki titulust, 2013-ban pedig egy harmadik hazai bajnoki címmel gyarapította 
elsőségei számát. 2011-ben szerepelt a WRC Akadémia nyitószezonjában, és 
hat futamból háromszor a Top 5-ben zárt.

A cseh ász 2014-ben az ERC Junior Bajnokság összesítésében a harmadik he-
lyen végzett – az öt futamból kettőt megnyert –, anyagi gondok miatt a folyta-
tásban azonban a hazai színtérre koncentrált. Az ezt követő két esztendőben 
egy-egy versenyen vett részt, harmadik helyen végzett a 2016-os Barum Czech 
Rally-n egy Škoda Fabia R5-tel, majd 2017-től sűrűbben jelent meg a nemzet-
közi porondon.

2020-ban visszatért a ralikrosszba az FIA Euro RX Super1600 (jelenleg Euro 
RX3) kategóriájában, és a nyolcadik helyen zárta a tabellát, miután mindkét 
fordulóban bejutott az elődöntőbe. 2021-ben teljes szezont futott az Euro 
RX3-ban a PAJR S.R.O. csapat Škoda Citigo versenygépével. Černý volt egyet-
len pilóta, aki képes volt megszorongatni a mindenkit legyőző Volland Racing 
Audikat, és az összetettben a negyedik hely lett a jutalma. Az öt fordulóból 
háromszor volt döntős, legjobbja pedig egy negyedik pozíció volt, amit a 
svédországi fordulóban ért el.

Jan Černý began his career in rallycross and hillclimb competitions, before 
switching his focus to rallying in 2007. In 2010, he achieved his first major ac-
colade when he lifted the 2WD laurels in the FIA European Rally Championship, 
replicating that result in the Czech Rally Championship the same year. He suc-
cessfully reclaimed both titles in 2012 – adding a third domestic crown to his 
CV in 2013 – after contesting the inaugural season of the WRC Academy in 2011, 
tallying a trio of top five finishes from six starts.

In 2014, the Czech ace ranked third overall in the ERC Junior Championship – win-
ning two of the five events he entered – although budgetary restrictions subse-
quently obliged a return to the national scene. One-off European outings over 
the subsequent two years yielded third place on Barum Czech Rally Zlín in 2016 
in a Škoda Fabia R5, before Černý rejoined the international stage on a more 
consistent basis in 2017.

In 2020, he returned to rallycross in FIA Euro RX’s Super1600 (now Euro RX3) cat-
egory, winding up eighth in the standings after reaching the semi-final in both 
rounds. He embarked upon a full campaign in Euro RX3 in 2021 behind the wheel 
of a PAJR S.R.O. Škoda Citigo, proving to be the only driver capable of consist-
ently challenging the all-conquering Volland Racing Audis en route to fourth in 
the title table. Ranking inside the top four in the intermediate classification on 
all-bar one occasion, Černý progressed through to the final three times out of 
five, securing a season-best fourth place in Sweden.
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Zsolt SZÍJJ ‘JOLLY’
18.02.1971.

#18 HUN
Audi A1

Másfél évtizednyi ralisport után – a hazai bajnokságban számos géposztály 
győzelmet és dobogós helyezést elérve – Szíjj ‚Jolly’ Zsolt a Speedy Motorsport 
Suzuki Swift-jével a Super1600-as (ma Euro RX3) kategóriában debütált a FIA 
Rallycross Európa-bajnokságon RX3) 2016-ban Montalegre-ben, és öt hónap-
pal később pedig Barcelonában szerezte meg első pontjait a sorozatban. Az 
előzményekhez tartozik, hogy 1997 után 2014 végén tért vissza a ralikrosszba, 
és a következő évben meg is nyerte a magyar bajnokság Super 1600-as kate-
góriáját, és a Közép-Európai Zóna bajnokságban is győzött.

2017-ben Škoda Fabiára váltott, majd a következő szezonban Lettországban 
először jutott döntőbe, az összetettben pedig feltornázta magát a 14. helyre. 
2019-ben háromszor is bekerült az elődöntőbe, a pontversenyben végül a 12. 
pozícióban végzett, a 2020-as idényt azonban a Covid miatt kihagyta.

Szíjj 2021-ben egy a Volland Racing Audi A1-vel csatlakozott újra a mezőny-
höz A katalán szezonnyitón Euro RX-es pályafutása során először lépett fel 
a dobogóra, Franciaországban pedig éppen csak lemaradt a döntőről. Ezzel 
együtt is karrierje legjobbját ünnepelhette a pontverseny nyolcadik helyével.

Following a decade-and-a-half in rallying – predominantly in his homeland and 
yielding a number of class wins and podium finishes – Zsolt Szíjj ‘Jolly’ made his 
FIA European Rallycross Championship debut behind the wheel of a Speedy Mo-
torsport Super1600 (now Euro RX3) Suzuki Swift at Montalegre in 2016, going on 
to score his first points in the series in Barcelona five months later. It belongs to 
the antecedents that after 1997 he returned to the rallycross at the end of 2014, 
and the following year he won the Super 1600 category of the Hungarian Cham-
pionship and also won the Central European Zone Championship.

He switched to a Škoda Fabia for 2017, before reaching the final for the first time 
in Latvia the next season en route to 14th in the championship standings. The 
Hungarian replicated that overall finish as he progressed through to the semi-fi-
nal stage on three occasions in 2019, prior to sitting out the Covid-shortened 
2020 campaign.

‘Jolly’ rejoined the fray in an Audi A1 under the Volland Racing umbrella in 2021. 
After ascending the rostrum for the first time in his Euro RX career in the Catalun-
ya curtain-raiser and only narrowly missing out on the final in France, he wound 
up a career-best eighth in the Drivers’ table.

Kobe PAUWELS
23.10.2004.

#22 BEL
Audi A1

Kobe Pauwels sikeres gokartos pályafutás után csatlakozott az FIA Rallycross 
Világbajnokság mezőnyéhez. Gokartosként 2016-ban Európa-bajnoki címet 
és világbajnoki hetedik helyet szerzett.

Két évvel később a belga második lett a CIK-FIA Karting Academy Trophy soro-
zatban, majd 2019-ben belekóstolt a rallycrossba. Megnyerte a belga Cross-
Car Junior szériát valamint a CrossCar Európa-bajnokságot is.

2020-ban további tapasztalatokat szerzett a RallyX Nordicon, 2021-ben 
pedig ismét lépett egyet előre, az élcsapatnak számító Volland Racinggel 
debütált az Euro RX3-ban. Háromszor állhatott dobogóra, melyek közül ki-
emelkedik a Lohéac-ban keményen kiharcolt győzelem, ahol tapasztaltabb 
csapattársát, Jurij Belevszkijt utasította maga mögé. Az összetettben ez vé-
gül a második pozíciót eredményezte. Ezt követően a nürburgringi szezonzá-
róra csatlakozott a teljesen elektromos FIA RX2e bajnoksághoz, és csak kis 
híján maradt le a dobogós helyezésről.

Kobe Pauwels joined the FIA World Rallycross Championship package off the 
back of a successful formative career in karting that notably yielded the Europe-
an Championship crown and seventh place in the World Championship in 2016.

Two years later, the Belgian secured the runner-up spoils in the CIK-FIA Karting 
Academy Trophy before dipping his toe into the water in rallycross in 2019 with 
outings in Belgium’s CrossCar Junior series – winning the title – and the European 
CrossCar Championship.

After gaining further experience in RallyX Nordic in 2020, Pauwels stepped up 
again to make his full-time car racing debut in Euro RX’s RX3 class in 2021 with 
front-running outfit Volland Racing. A trio of rostrum results were highlighted by 
a hard-fought maiden victory at Lohéac, as he challenged more experienced 
team-mate Yury Belevskiy throughout on his way to second position in the overall 
standings. He subsequently joined the all-electric FIA RX2e Championship for the 
season finale at the Nürburgring, only narrowly missing out on a podium finish.



17

Jiří ŠUSTA
22.04.2005.

#61 CZE
Skoda Fabia

Jiří Šusta, a ralicrosszos Stanislav Šusta és Josef Šusta öccse. Előbbi 2013-ban, 
illetve 2016-ban megnyerte a Rallycross Challenge Europe Super1600-as ka-
tegóriáját, utóbbi pedig többszörös dobogós az FIA Rallycross Európa Baj-
nokság Super 1600-as (most Euro RX3) kategóriájában.  

Gokartos pályafutása befejezését követően Jiří Šusta lett a kategória törté-
netének legfiatalabb versenyzője, amikor 2021-ben Barcelonában debütált 
az Euro RX3-ban egy Škoda Fabia volánja mögött, és négy futamból három 
alkalommal az elődöntőig jutott a szezonban.

Jiří Šusta is the younger brother of fellow rallycross racers Stanislav Šusta and Jo-
sef Šusta, who won the Rallycross Challenge Europe Super1600 division in 2013 
and 2016 respectively, with the latter also a multiple podium visitor and top five 
overall finisher in the FIA European Rallycross Championship’s Super1600 (now 
Euro RX3) category.

Following a formative career in karting, Šusta became the youngest competitor 
in the class’ history when he made his Euro RX3 debut in Barcelona in 2021 be-
hind the wheel of a Škoda Fabia, reaching the semi-final stage in three of the 
four events he contested that season.

Nuno Miguel 
DA COSTA ARAÚJO

01.01.1978.

#88 PRT
Audi A1

Nuno Miguel Da Costa Araújo 2016-ban kezdett versenyezni hazai porondon 
a rallycrossban egy Peugeot 106-ossal, a portugál SuperNational osztályban. 
2017-ben egy Super1600-as (jelenleg RX3) Citroën C2-re váltott – ugyanab-
ban az évben pedig debütált a FIA Rallycross Európa-bajnokságon Montaleg-
re-ben –, majd 2019-re ismét cserélt, egy Škoda Fabiával folytatta.

Az Euro RX-be 2021-ben tért vissza a portugál szezonzáróra, és a 2021-es 
idény utolsó versenyén a Volland Racing korábbi Audi A1-sével az ötödik he-
lyet csípte el.

Nuno Miguel Da Costa Araújo began competing in rallycross on the domestic 
scene in 2016, piloting a Peugeot 106 in Portugal’s SuperNational class. He 
switched to a Super1600 (now RX3) Citroën C2 in 2017 – making his FIA European 
Rallycross Championship debut at Montalegre the same year – before changing 
again to a Škoda Fabia for 2019.

He marked his Euro RX return in the 2021 season finale behind the wheel of an 
ex-Volland Racing Audi A1, spearheading the home charge with a fifth-place 
finish.
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