
Útlezárások a Hargita Gyöngye Rali idején 

Székelyudvarhely
– csütörtök reggel hat órától szombat este tíz óráig a II. 
Rákóczi Ferenc utca felső része és a Kossuth Lajos utca;
– pénteken 7.30 és 13.30 között a 33-as jelzésű községi 
út Székelyudvarhely határától Farcádig (shakedown);
– péntek délután három órától szombat este tíz óráig a 
Városháza tér (autópark);
– pénteken 17.30 és 23 óra között a Tamási Áron út a 
Művelődési Háztól a Városháza téren lévő református 
templomig, a Sziget utca, az 1918. december 1. utca, a 
Vár utca, a Petőfi Sándor utca és a Tomcsa Sándor utca a 
körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig (SS).

Udvarhelyszéken
– pénteken 14-től 18 óráig a 13B jelzésű országút Parajd 
és Borzont közti szakasza (PS1);

– pénteken 15-től 19 óráig a 138-as jelzésű megyei út 
Gyergyóújfalu és Libán közti szakasza (PS2);
– szombaton 7.30-tól 18 óráig a 131-es jelzésű megyei 
út Patakfalva és Homoródszentmárton közti szaka-
sza (PS4, PS7 és PS10), szabad átjárás 10.53–11.53, 
14.14–15.14 óra között, illetve 17.35-től;
– szombaton 8 órától 18.30-ig a 131-es jelzésű megyei 
út Homoródszentpál és Karácsonyfalva közti szakasza, 
illetve a 132-es jelzésű megyei út karácsonyfalvi sza-
kasza (PS5, PS8 és PS11), szabad átjárás 11.14–12.14, 
14.35–15.35 között, illetve 17.56-tól;
– szombaton 8.30-tól 19 óráig a 29-es jelzésű községi út 
Lövéte és Kirulyfürdő közti szakasza (PS6, PS9 és PS12), 
szabad átjárás 11.42–12.42, 15.03–16.03 között, illetve 
18.24-től.
A jelzett időpontok a verseny tervezett, normális lefo-
lyása alatt értendők. Bármilyen csúszásról a helyszínen 
lévő pályabírók tudnak majd információval szolgálni.

Ralilázban ég Udvarhely. Napok óta készítik elő a versenyautókat   ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

2019.  JÚLIUS 12–14.,  PÉNTEK–VASÁRNAP6 S P O R T  #autóverseny  #Hargita rali

Z Á T Y I  T I B O R

A jó időjárás reményében kö-
szöntötte tegnap délben a 
sajtó képviselőit Ferencz 

Csaba főszervező. Elmondta, min-
den évben az a céljuk, hogy egyre 
jobb legyen a rali, egyre többen ve-
gyenek részt rajta. A szót Gálfi  Ár-
pád, Székelyudvarhely polgármes-
tere vette át. Beszédében kiemelte, 
hogy a megyében nagyon sok a 
motorsportot szerető ember, és ve-
lük együtt ő is nagyon várja, hogy 
elkezdődjön a verseny. „Fontos 

dolog, hogy a ralisok és csapataik 
számára mindig nyitva állnak Szé-
kelyudvarhely kapui, és nem csak a 
verseny alkalmával várjuk őket ide. 
Sok sikert kívánok a részvevőknek, 
a nézőknek pedig felejthetetlen él-
ményeket” – tette hozzá.

„A tavalyi Hargita ralin turiszti-
kai stratégiáról beszéltünk. Ennek 
részeként decemberben elindítottuk 
a Visit Harghita elnevezésű telefo-
nos applikációt, amellyel idén már 
élőben lehet követni a rali esemé-
nyeit. Továbbra is célunk a megye 
látványosságainak  népszerűsítése, 
hogy minél több turista látogasson 
el hozzánk” – nyilatkozta Bíró Bar-

na Botond, Hargita Megye Tanácsá-
nak alelnöke, majd a főszervezővel 
közösen aláírtak egy támogatási 
szerződést, amelyben az állt, hogy 

a megyei önkormányzat a kiírt pá-
lyázat maximális értékével támogat-
ja az idei ralit. Puskás István, a Har-
gita Gyöngye ásványvíz-palackozó 
vállalat marketingigazgatója örömét 
fejezte ki, amiért idén is a Hargita 
rali főtámogatói lehetnek, hangsú-
lyozva, hogy számukra nagyon fon-
tos ez az esemény és a szervezőkkel 
való szoros együttműködés.

A rali főszereplői is megszólal-
tak. „Én már huszonvalahány éve 
járok vissza Hargita megyébe. Min-
dig nagy szeretettel jövök, mivel sok 
itt az ismerősöm, a helyiek pedig 
nagyon barátságosak. Sok kelle-
mes emlékem van innen, hiszen az 
első versenyemet és az első bajnoki 
címemet is a Hargita ralin nyertem 
meg. Partnerek és az önkormányza-
tok segítsége nélkül nem lehet egy 
ilyen hatalmas eseményt megszer-
vezni. A gyorsasági szakaszok na-
gyon jók, szerintem a bucsini gyors 

fog különbséget tenni a versenyzők 
között. A ralibarátoknak pedig azt 
javaslom, hogy okosan, biztonsá-
gosan válasszák meg azt a helyet, 
ahonnan majd nézik a ralit. Amúgy 
nem könnyű egy város központját 
pár órára lezárni, de megéri, hiszen 
nagyon látványos lesz a szuperspe-
ciális” – mondta Bogdan Marișca. A 
csíkszeredai Adrian Teslovan autója 
három héttel ezelőtt kiégett a Bákó 
Ralin, ám sikerült benevezniük a 
Hargita ralira. „Sokat dolgoztunk 
azon, hogy helyrehozzuk az autót, 
alig várjuk a rajtot. Most csak arra 
koncentrálunk, hogy mi a dolgunk, 
és megyünk előre. Hazai ralin ver-
senyzek, így természetesen mind-
egyik gyorsasági szakasz nagyon 
tetszik. És egyetértek Bogdannal, 
a helyi önkormányzatok támogatá-
sa nélkül nem lehet megszervezni 
a ralit” – zárta a sajtótájékoztatót 
Teslovan.

Látványos ralit ígér a bajnok
Tizenkét gyorsasági szakaszt teljesít a mezőny
• Tegnap este Székelyudvarhely központjában, a 
Márton Áron téren hivatalosan is megkezdődött a 27. 
Hargita Gyöngye Rali. A román ralibajnokság negye-
dik versenyén hetvennégy páros várja majd a ma 
délutáni rajtot.

P ár év kihagyás után ismét meg-
rendezik a hagyományos nyári 

labdarúgótornát Székelyudvarhe-
lyen. A sporteseménynek a fesztivál 
nevet adták a rendezők, akik nem 
csak Udvarhelyszékre koncentrál-
nak, továbbá több kategóriába is 
várják a csapatok benevezését.

A székelyudvarhelyi Szent Ist-
ván-napok alkalmával korábban 
labdarúgótornát is rendeztek, az 
utóbbi két évben viszont ez elmaradt. 
Idén pár lelkes sportbarát a torna új-
jáélesztését célozta meg. Kissé átgon-
dolták, és két-három napos rendez-
vénnyé alakították át, amelyre több 
kategóriában várják a focicsapatok 
jelentkezését.

Pontosabban négy kategória 
lesz. Az első a 4. Ligában és a kör-
zeti pontvadászatokban szereplő 
klubokat célozza meg. Ezen gárdák 
a nagypályás leigazolásokkal sze-
repelhetnek a megmérettetésen. A 
szervezők kifejtették, nem csupán az 
udvarhelyszéki együtteseket várják, 

hanem akár Csík- és Marosszékről is 
benevezhetnek csapatok.

Egy másik bajnokság a 35 éven fe-
lülieké lesz, erre a játékosok a szemé-
lyi igazolvány alapján nevezhetnek 
be. A harmadik a vegyes nevet kapta, 
ide főleg baráti társaságokat várnak.

Egy külön megmérettetést szer-
veznek a lányoknak, asszonyoknak 
a női foci kategóriában.

Az amatőr labdarúgó-fesztivált 
augusztus 17–18-án rendezik meg 
a székelyudvarhelyi városi stadi-
onban, ahol a gyepszőnyegen két 
játékteret alakítanak ki. Egy csapat 
létszáma maximálisan 12 fő, a játék-
rendszer pedig 6+1-es.

Jelentkezni augusztus 5-éig lehet, 
a sorsolást két nappal később tartják. 
A benevezési díj 500 lej, amiből – a 
szervezők tájékoztatása szerint – 300 
lejt ebédjegyként visszatérítenek.

Jelentkezni, illetve a tornával 
kapcsolatos további információ-
kat kérni a 0742-631077-es telefon-
számon lehet. (Józsa Csongor)

Az év egyik legnagyobb magyar-
országi sporteseménye kezdődik 

hétfőn Budapesten, a vívó-világbaj-
nokság. Eddig öt ilyen vébét rende-
zett Magyarország, a mostani pedig 
azért kiemelt fontosságú, mert olim-
piai kvalifi kációs torna lesz, ame-
lyet különleges látványelemekkel 
igyekeznek a nézők számára igazán 
emlékezetessé tenni. A magyar és a 
román csapat összeállítása végleges, 
lehet tudni, kik képviselik Magyaror-
szágot, illetve Romániát a megméret-
tetésen.

Férfi  tőr: Dósa Dániel, Mészáros 
Tamás, Mátyás Bálint és Németh 
András, illetve Silviu Roşu, Ben-
jamin Bodo és Alexandru Sîrb.

Női tőr: Kreiss Fanni, Kondricz 
Kata, Lupkovics Dóra és Mohamed 
Aida, illetve Mălina Călugăreanu, 
Maria Boldor, Andreea Gheorghe és 
Emilia Corbu.

Férfi  párbajtőr: Koch Máté, Sik-
lósi Gergely, Rédli András, Nagy 
Dávid és Berta Dániel, illetve Mario 

Perşu, Andrei Timoce, Adrian Dabija 
és Adrian Szilagyi.

Női párbajtőr:  Budai Dorina, 
Kun Anna, Muhari Eszter és Nagy 
Kinga, illetve Ana Maria Popescu, 
Maria Udrea, Bianca Benea és Ama-
lia Tătăran.

Férfi  kard: Szilágyi Áron, Szatmári 
András, Decsi Tamás és Gémesi Csa-
nád, illetve Tiberiu Dolniceanu, Iulian 
Teodosiu, Alin Badea és Florin Zalomir.

Női kard:  Márton Anna, Pusztai 
Liza, Katona Renáta, Mikulik Júlia 
és László Luca, illetve Bianca Pascu, 
Andreea Lupu, Georgiana Dima és 
Maria Matei.

A budapesti vívó-világbajnokság 
alkalmából kétmillió példányban ke-
rül forgalomba az 50 forintos érmék 
emlékváltozata (képen látható).  

Dobos László
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