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• Huszonkilencedik kiírásához érkezett a Hargita Gyöngye Rali. A román 
bajnokság második futamát május 7–8-án rendezik, ezúttal nemcsak Szé-
kelyudvarhelyen és környékén, hanem visszatér a Gyergyói-medence is, 
a versenyzők három szakaszt teljesítenek majd a Libánon és a Bucsinon. 
Ferencz Csaba főszervező számolt be a fejleményekről.

Z Á T Y I  T I B O R

M ár hónapokkal ezelőtt ne-
kifogtak az idei rali előké-
szítésének, amely a román 

szövetség versenykiírása szerint a 
bajnokság negyedik futama kellene 
legyen, ám mindössze a második hi-
vatalos verseny lesz. „A bajnokság a 
kovásznai Winter Rallyval kezdődött, 
ám az egy tesztversenynek minősül, 
így az ott elért eredmények nem szá-
mítanak bele a végelszámolásba. A 
Hargita Gyöngye Rali előtt mindössze 
egy hivatalos verseny volt, a Brassó 
Rali” – kezdte Ferencz Csaba. Brassó-
ban két héttel ezelőtt gyűlt össze a 
mezőny, részt vett a tavalyi WRC2-es 
világbajnok Mads Østberg is. A dán 
pilóta nagyot harcolt a román bajnoki 
címvédővel, Simone Tempestinivel, 
ám technikai problémák miatt fel 
kellett adnia a versenyt, így Simone 
végzett az első helyen.

A következő román bajnoki futam 
a Bukovina Rali kellett volna legyen, 
azonban Ferencz szerint különböző 
okok miatt elhalasztották a versenyt, 
és lehet, meg sem rendezik idén. „A 
szövetség az év elején tizenegy állo-
másos bajnokságot tervezett, de sze-
rintem nem fognak minden versenyt 
megrendezni. Ami biztos, hogy a 
Hargita Gyöngye Ralit május 7–8-án 
tartjuk. A hagyományokat tovább 
ápoljuk, és visszatérünk a pár évvel 
ezelőtti rendszerhez, azaz ismét be-
vonjuk a körforgásba a Gyergyói-me-
dencét” – tért át az idei verseny rész-
letezésére a főszervező.

A hivatalos csapatbemutató május 
6-án, csütörtökön este nyolc órakor 

kezdődik a székelyudvarhelyi Márton 
Áron téren, majd pénteken reggel 8 
órakor kezdődik a verseny előtti fi -
nomhangolás, a shakedown, a piló-
ták a Farcád és Székelyudvarhely kö-
zött kialakított pályán fogják tesztelni 
autójukat. Délután három órakor raj-
tol az első autó a tizenkét gyorsasági 
szakaszos ralin. Az első pálya Libán 
és Gyergyóújfalu között lesz, majd kö-
vetkezik a Bucsin1 és a Bucsin2 gyor-
sasági. „Megváltoztattuk az irányvo-
nalat, továbbá a román versenyzők 

tanácsára a bucsini 30 km-es sza-
kaszt két részre osztottuk, mivel sze-
rintük túl nagy volt az átlagsebesség. 
A második bucsini szakasz Parajdon 
ér véget, és a tervek szerint ezt élőben 
fogjuk közvetíteni a Facebookon és a 
YouTube-on, illetve a Look TV-n is. Es-
te a versenyzők beállnak a székelyud-
varhelyi polgármesteri hivatal előtt 
kialakított Parc Fermébe. Szombatra 
három helyszínt terveztünk, Lövéte, 
Karácsonyfalva és Homoródszent-
márton rajttal, ezeket a szakaszokat 

háromszor fogja teljesíteni a mezőny. 
A harmadik Szentmárton–Patakfalva 
gyors lesz a Power Stage, amely Diet-
rich Árpád nevét fogja viselni, ezt is 
élőben közvetítjük majd a különböző 
platformokon” – vázolta röviden a 
versenyt Ferencz Csaba. A rali köz-
pontja nem a jelenleg felújítás alatt 
álló Küküllő szállodában, hanem a 
Septimia Resort & Spában lesz.

A rali ideje alatt útlezárásokra 
kell számítani, a főszervező szerint 
szombaton a három hurok között 
egy-egy órára megnyitják majd az 
útszakaszokat a forgalom számára is. 
A szervizpark továbbra is a II. Rákó-
czi Ferenc utca felső felében, illetve 
a Kossuth Lajos utcában lesz kiala-
kítva, itt május 6., csütörtök reggel 6 
óra és május 8., szombat este tíz óra 
között lesz korlátozva a forgalom.

„Az útlezárásokról természete-
sen időben tájékoztatunk minden-
kit, igyekszünk, hogy minél kisebb 
gondot jelentsen ez az ott lakóknak. 
Az eddigi támogatóink, a helyi és 
megyei önkormányzatok tovább-
ra is mellettünk állnak, továbbá 
bővült a támogatói körünk is, így 
biztos lábakon áll a szervezés, a 
költségvetésünk adott ahhoz, hogy 
ismét egy nagyszerű verseny hely-
színe legyen Hargita megye. Saj-
nos a vírushelyzet miatt idén sem 
tudjuk megszervezni a városi sza-
kaszt, reméljük, hogy a Hargita Rali 
jubileumi, harmincadik kiírásán a 
jövőben az egészségügyi szabályo-
zások szigorú betartásával megör-
vendeztethetjük a nézőket a szuper-
speciálissal” – zárta a beszélgetést 
Ferencz Csaba.

A z országos hegyi bajnokság má-
sodosztályának részeként rali-

futamot rendeznek a hét végén Har-
gitafürdőn. A Hargita Challenge és 
Ritner Béla Emlékverseny néven fu-
tó sporteseményt szombaton tartják 
a 138 A jelzésű megyei útszakaszon.

A versenyzők a Hármaskereszttől 
rajtolnak, és a szabályzatnak megfe-
lelően négy kilométert tesznek meg a 
célig. Mint azt a szervezőktől megtud-
tuk, a pálya első része gyors, emiatt a 
versenyzőknek egy gumikötegekből 
kialakított, sikánszerű akadályt kell 
kikerülniük, majd a technikásabb 
felső szakaszon következnek a visz-
szafordítók. Bár felújítását még nem 
fejezte be teljesen a kivitelező cég, a 
nemrég leaszfaltozott útszakaszon 
nagyon jó minőségű pályán mérhetik 
össze tudásukat a pilóták.

A nevezők között több fi atal szé-
kelyföldi versenyző is szerepel, így 
például a másodosztályú hegyi baj-
nokságban címvédő, csíkszépvízi 
Fazakas Erik Zsolt, a csíkszeredai 
Szabó Attila, aki tavaly a hegyi él-
vonalban lett junior bajnok, vagy a 
székelyudvarhelyi Jakab Zoltán, aki 
legutóbb Cheile Grădiștei-en nyert 
futamot. A közelgő Hargita Ralira 
készülve többen tesztelésre hasz-
nálják majd a hargitafürdői viadalt, 
a „nagyok” közül ott lesz a mezőny-
ben Octavian Ciovică, a tavalyi he-
gyi bajnok Emil Ghinea és többek 
között Alexandru Pițigoi is, aki egy 
Porsche 911 GT3-mal száguldozhat.

A verseny egyik érdekessége, 
hogy 500 eurós különdíjban része-
sül a „hegyi király”, aki a leggyor-
sabban teljesíti a felfutást, viszont 

a díj elnyeréséhez az is kitétel, hogy 
mindhárom futamot be kell fejez-
ni. Bár a verseny közösségi oldalán 
minden fontosabb eseményt követ-
hetnek az érdeklődök, információnk 
szerint a Look Sport 3 tévécsatorna 
is közvetíti a futamot, szombaton 14 
és 18 óra között. A szervezőcsapat a 
tavaly ősszel elhunyt Ritner Béla ál-
tal elindított folyamatot folytatja, a 
székelyföldi autósport egykori kivá-
ló személyisége előtt tisztelegve, az 
idei futam a Ritner Béla Emlékver-
seny nevet is viseli.

A Hargita Challenge alatt útle-
zárásra kell számítani április 24-én 
dél előtt 9 órától egészen 18 óra 15 
percig, de 13 és 14 óra között meg-
nyitják az utat a közúti forgalomnak.

Orbán Zsolt

Hegyi futam és emlékversenyNem tudta legyőzni a Steauát a Sapientia U23
A romániai jégkorongbajnokság alsóházi rájátszásában Sapientia 
U23–Steaua mérkőzést rendeztek kedden este. A felcsíki csapat 
ezúttal nem tudta legyőzni a szebb időket is látott ellenfelét, a 
rutinosabb bukaresti együttes került lépéselőnybe az 5. helyért zajló 
küzdelemben. A Steaua diktálta az iramot, hosszabb időszakokra 
be tudta szorítani a felcsíki fiatalokat a harmadukba, és a szünetig 
három gólt szerzett. A második harmadban tovább nőtt a bukaresti 
csapat előnye, és bár a következő két gólt a Sapientia szerezte, kö-
zelebb nem tudott férkőzni a Steauához, a vége 3–8 lett a vendégek 
javára. Noha a Sapientia U23 nagyon szeretné elérni az 5. helyet a 
bajnokságban, erre már kevés esély maradt. A két csapat pénteken 
Brassóban még egyszer találkozik. A Sapientia U23 számára azzal 
a mérkőzéssel zárul a 2020–2021-es szezon. Romániai jégkorong-
bajnokság, alsóházi rájátszás: Sapientia U23–Steaua 3–8 (0–3, 
1–1, 2–4), gólszerzők Antal László (33.), Karda Előd (44.), Róth Zoltán 
(49.), illetve Mihai Georgescu (15. és 19.), Antal Alfréd (20., 49., 52.), 
Antal Előd (29.), Orbán Szilárd (47.), Andrei Filip (47.). A tegnap este 
elrajtoltak a három nyert mérkőzésig tartó elődöntők is, a Galaci 
CSM–Csíkszeredai Sportklub és a Brassói Corona–Gyergyói Hoki 
Klub párharcok első találkozói lapzárta után értek véget. Az elődön-
tők második találkozóit ma 18.30-kor rendezik.
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Visszatérnek a klasszikus formához
Két hét múlva Hargita megyében folytatódik a román ralibajnokság
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