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Bogdan Marișca nyerte a 25. Hargita Gyöngye Ralit

Négy éllovas, egy győztes

A 25. Hargita Gyöngye Ra-
li a román bajnokság leg-
hosszabb szakaszával, a 

bucsini gyorsaságival kellett 
volna kezdődjön, ám a verseny-
igazgató törölte a szakaszt, mi-
vel technikai problémák léptek 
fel (nem működött megfelelően a 

kommunikáció az ellenőrzőpon-
tok között). Így az első gyorsasá-
gi szakaszt Libánon keresztül 
rendezték meg, ezt a 2015-ös 
ERC2-es Európa-bajnok, a ma-
gyarországi Botka Dávid (Škoda 
Fabia R5) teljesítette a leggyor-
sabban, a román bajnoki címvé-
dő Simone Tempestini (Citroën 
DS R5) lett a második, a harma-
dik helyre a bajnokságot veze-
tő Bogdan Marișca (Ford Fiesta 
R5) futott be.

Az udvarhelyi szuper spe-
ciá lisra idén is több ezren 
kíváncsiak voltak, a nézők be-
népesítették a városi kórház és 
az állami rendőrség épületei 
körül található járdaszakaszo-
kat. Kisebb meglepetésre Va-
lentin Porcișteanu nyert, csak ő 
tudott egyedül két perc alatt vé-
gezni. A második helyre Botka 
ért be, előnyét pedig 5.9 másod-
percre növelte az összetett élén 
Marișcával szemben.

A második nap délelőttjé-
nek nagy győztese Simone 
Tempestini volt, a fiatal kolozs-
vári pilóta megnyerte mindhá-
rom gyorsasági szakaszt, és 
összetettben átvette a vezetést 
Botka Dávidtól. A 2016-os ju-
nior világbajnok Tempestini a 
szentpáli szakaszt követően állt 
élre, előnye pedig 13.9 másod-
perc volt a második Marișcával 
szemben. Botka technikai prob-
lémákkal küzdött, a lövétei sza-
kaszon egy rosszul feljegyzett 

kanyarban lecsúszott az út-
ról, értékes másodperceket ve-
szített.

Az eső közbeszólt

Az időjárás komolyan bele-
szólt a szombat déli ese mé-
nyekbe, hiszen míg Udvar helyen 
néha kisütött a nap, mindhá-
rom gyorsasági szakaszon 
esett az eső. Ez nagyban meg-
nehezítette a pilóták dolgát, 

Tempestini lecsúszott az út-
ról, de tudta folytatni, ám ko-
moly hátrányt szedett össze. 
Ezen a szakaszon Szabó Ger-
gő, Florin Tincescu és Valentin 
Porcișteanu is tizedmásodperc-
re azonos (03:35.2) időt autó-
zott. A PS7-et Dan Gîrtofan 
nyerte meg, összetettben pe-
dig Marișca vette át a vezetést. 
Innentől kettejük külön csatája 
lett az első hely megszerzése, 
a rali végéig egymást váltogat-
ták az élen. Botkának is gond-
jai akadtak, összetettben több 
mint egy percre nőtt a hátránya.

A lövétei szakasz volt a döntő

A harmadik, egyben utolsó 
hurok első két gyorsaságiján 
– akárcsak a másodikban – 
Gîrtofan volt a leggyorsabb, és 
az utolsó szakasz előtt más-
fél másodperccel vezetett 
az addigi éllovas Marișcával 
szemben. A harmadik, lövétei 
szakasz viszont teljesen átírta 
az összetett élmezőnyét. Ezen 
Tempestini volt a leggyorsabb, 
ám ez az eredménye csak arra 
volt elég, hogy a hetedik hely-
ről feljöjjön az ötödikre. A má-
sodik helyen 3 tized másodperc 
lemaradással Marișca végzett, 
míg a harmadikon 6.8 másod-
perc hátránnyal Gîrtofan ért 
célba. Az összetett élén így is-
mét helycsere történt, Marișca 
lett az első, és pályafutása so-
rán negyedszerre nyerte meg 
a Hargita Ralit. A második he-
lyet öt másodperc hátránnyal 
a tizenegy gyorsaságiból né-
gyet megnyert Gîrtofan szerez-
te meg, míg a harmadik helyen 
az utolsó hurkon nagyot hajrázó 
Botka Dávid végzett. Érdekes-
ség, hogy Botka, a negyedik he-
lyen végzett Szabó Gergő és az 
ötödik Tempestini (négy győz-
tes gyorsasági) között összesen 
fél másodperc volt a különbség.

Utolsó pillanatban dőltek el 
a helyezések

Nagyon szoros volt a verseny 
a 3-as géposztályban, itt végül 
Szabó Gergő győzött, megelőz-
ve Valentin Porcișteanut (+3.2) 
és Florin Tincescut (+3.7). Adri-
an Răspopa sikerével ért véget 

a kétkerék-meghajtásúak és az 
5-ös osztály versenye is, a má-
sodik helyen a csíkszeredai Ad-
rian Teslovan és Cseh Vajk Imre 
duó végzett, a harmadik helyen 
pedig Radu Necula, aki a 9-es 
osztályban, és a Suzuki Kupá-
ban is győzött. A Dacia Kupá-
ban drámai volt a hajrá, hiszen 
az utolsó métereken Norbert 
Maior feladásra kényszerült, 
így Mihnea Mureșan végzett 
az élen. A 11-es géposztályban 
Kelő Gere László magabiztos 
győzelmet aratott, a második 
Ábrahám Thomas, míg a har-
madik Răzvan Nechifor lett. A 
történelmi autók versenyében 
(I3-as kategória) a Ford Escort 
MK1-gyel rajthoz álló Gabriel 
Stanciu és Kovács Levente duó 
lett az első. A székelyudvarhe-
lyi Tassi Róbert és Mag Levente 
kettős (Renault Clio RS) sikere-
sen befejezte a versenyt, az ösz-
szetett 38. helyén végzett. Rali 
2-ben a Bogdan Moldovan és 
Popa Ana-Maria (Renault Clio 
RS) páros győzött. A Pál Alpár 
és Fülöp Szilárd páros a nyol-
cadik lett.

„Nagyon nehéz hét után va-
gyunk. A versenyek előtt min-
dig olyan érzésem van, hogy 
könnyű lesz. Most azonban sok-
kal nehezebb volt, mint bár-
melyik eddigi versenyem. A 
szervezés szempontjából min-
den klappolt. Minden a múlt 
szerdai viharral kezdődött, ami 

kihatással volt a kommunikáci-
óra, meghibásodott az átjátszó, 
ezért törölve lett a bucsini sza-
kasz. A nehézségek ellenére 
egy nagyon jó és népszerű ver-
senyen vagyunk túl. Szerintem 
minden versenyző pozitív él-
ményekkel ment el Udvarhely-
ről” – összegzett Ferencz Csaba 
főszervező.

„Kemény és izgalmas ra-
li volt, ami a szervezők és a 
részvevők számára is rosszul 
kezdődött, hiszen a bucsini 
gyorsasági szakasz mindenki-
nek tetszett. A második napon a 
bajnokság legnehezebb és egyik 
legszebb szakasza, a lövétei 
döntött. Szerencsénk is volt, to-
vábbá navigátorom, Carmen is 
sokat segített. Nagyon örülünk, 
hogy negyedszerre is meg tud-
tuk nyerni a Hargita Ralit” – 
nyilatkozta Bogdan Marișca, 
aki újabb sikerével (ez volt idén 
a harmadik győzelme) tovább 
növelte Gîrtofannal szembeni 
előnyét a bajnokságban, ám van 
még két futam hátra, így nem le-
het tudni, kié lesz a 2017-es baj-
noki cím.

Az összetett végeredménye: 
1. Marișca 49:58.7, 2. Gîrtofan 
+5.0, 3. Botka +1:14.4, 4. Sza-
bó Gergő +1:14.7, 5. Tempestini 
+1:14.9, 6. Porcișteanu +1:17.9, 
7. Tincescu +1:18.4, 8. Marozsi 
+2:40.5, 9. Raspopa +2:55.1, 10. 
Teslovan +3:17.5.
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Simone Tempestini, az előző két Hargita Rali győztese sok problémával küzdött, tizedmásodpercekkel maradt le a dobogóról

Marișca negyedik alkalommal nyerte meg a Hargita Ralit

Szabó Gergő bravúros versenyzéssel a negyedik helyen végzett

Végletekig kiélezett 

harc folyt a dobogós 

helyezésekért a jubi-

leumi, 25. kiadásához 

érkezett Hargita Gyön-

gye Ralin, a pilóták 

dolgát a szombati 

viharos időjárás is 

megnehezítette. Az 

összetett első helyén 

egymást váltották a 

versenyzők, a győzel-

met az utolsó szaka-

szon szerezte meg a 

Bogdan Marișca és 

Carmen Poenaru ket-

tős. A kétnapos sport-

eseményen hatvanhét 

páros állt rajthoz, ez 

pedig abszolút rekord 

a Hargita Rali történe-

tében és az idei román 

ralibajnokságban is.
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