
Útlezárások a Hargita 
Gyöngye Tess Rali idején 

Székelyudvarhely
– csütörtök reggel hat órától 
szombat este tíz óráig a II. Rákó-
czi Ferenc utca felső része és a 
Kossuth Lajos utca;
– péntek délután három órától 
szombat este tíz óráig a Városhá-
za tér (autópark);
– szombaton délután hét órától a 
Márton Áron tér.

Udvarhelyszéken
– szombaton 10.45-től 17.30-ig a 
131-es jelzésű megyei út Patak-
falva és Homoródszentmárton 
közti szakasza (PS7 és PS10), 
szabad átjárás 13.30–14.15, 
illetve 17.30-tól;
– szombaton 10.30-tól 17.30-ig a 
131-es jelzésű megyei út Homo-
ródszentpál és Karácsonyfalva 
közti szakasza, illetve a 132-es 
jelzésű megyei út karácsonyfalvi 
szakasza (PS6 és PS9), szabad át-
járás 13.15–14.00, illetve 17.30-tól;
– szombaton 9.30-tól 19 óráig a 
29-es jelzésű községi út Lövéte 
és Kirulyfürdő közti szakasza 
(PS5, PS8 és PS11), szabad 
átjárás 12.30–13.15, 16.00–16.45 
között, illetve 19 órától.
A jelzett időpontok a verseny ter-
vezett, normális lefolyása alatt 
értendők. Bármilyen csúszásról 
a helyszínen lévő pályabírók 
tudnak majd információval 
szolgálni.
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• Kihívásokkal teli rali-
szezonra számít Dan Gîrto-
fan, aki az elmúlt években 
ötször is dobogós volt, há-
romszor a második helyen 
zárt a Hargita Gyöngye 
Ralin. A brassói származá-
sú pilóta ígéretesen kezdte 
az idei bajnokságot, de el-
mondása szerint az anyagi 
nehézségek miatt egyelő-
re kérdéses a részvétele a 
teljes idényben.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Škoda Fabia R5-tel versenyző 
Dan Gîrtofan segítőjével, Tu-
dor Mârzával a második he-

lyen végzett a két héttel ezelőtti első 
versenyen, az Argeș Ralin, amelyen 
több mint egy perccel voltak lema-
radva a címvédő Simone Tempestini/
Sergiu Itu páros mögött, így bizakod-
va várhatják a folytatást.

Gîrtofan elmondta, a hétvégi Har-
gita Gyöngye Tess Ralin a legfonto-
sabb szempont az, hogy elkerüljék 
a nemkívánatos eseményeket, jól 
fejezzék be a versenyt, és nyilván 
szeretnének minél jobb helyezést el-

érni. „A leghatékonyabban akarjuk 
kihasználni a speciális szakaszokat, 
reméljük, hogy kellemes időjárás-
ban lesz részünk. Nehéz szezon az 
idei, függetlenül attól, hogy milyen 
pilóták lesznek ott a rajtnál az egyes 
versenyeken. A tény, hogy Simone 
Tempestini idén is szerepel a me-
zőnyben, mindenki számára nehéz-
séget jelent.”

A tapasztalt pilótát megkérdez-
tük arról, mi a véleménye, hogy el-
ső körben a brassói futam kimaradt 
a versenynaptárból, illetve végül a 

Hargita Rali keretében mégis meg-
rendezésre kerül. „Első körben ki-
hagyták a Brassói Ralit, ami nem 
esett jól számunkra, hiszen egy ha-
gyományos és az egyik legrégebbi 
versenyről van szó, így igazságtalan 
lett volna, ha éppen ez a futam ma-
rad ki a bajnokságból. Örülök an-
nak, hogy a szervezők összevonták 
a Hargita Ralival és végül megoldást 
találtak a megrendezésére, illetve 
legalább néhány nevezetes szakaszt 
sikerül megtartani belőle” – nyilat-
kozta Dan Gîrtofan.

Hangsúlyozta, a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben mindenki 
számára megpróbáltatást jelent át-
vészelni ezt az időszakot, így ez volt 
a legjobb, kompromisszumos meg-
oldás. Az első nap Brassóban, majd 
a másodikon Székelyudvarhelyen 
versenyeznek, meglátása szerint ez 
teljesen rendben van, mert nincs 
túlságosan nagy távolság, mindösz-
sze száz kilométer van a városok 
között. Korábban nagyobb távolsá-
gokat is meg kellett tenniük egyik 
településről a másikra, tehát ez nem 

jelent problémát. „Mindent elköve-
tek annak érdekében, hogy a lehető 
legjobb teljesítményt nyújtsam, de 
egyelőre nem véglegesítettük a költ-
ségvetésünket a teljes idényre, így 
kérdéses, hogy sikerül-e végigvinni 
a bajnokságot. Sajnos csak a soron 
következő futamra tudjuk előterem-
teni a szükséges anyagi feltételeket, 
ez a pályafutásomban először fordul 
elő. Igyekszünk, hogy amennyiben 
lehetséges, minden versenyen tud-
junk részt venni” – mutatott rá az 
idei szezon nehézségeire.

Dan Gîrtofan: anyagi gondok hátráltatnak
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