
Az időjárási körülmények miatt a 
tervezettnél rövidebbre sikeredett 
a hazai országos ralibajnokság má-
sodik futama, a Maros-rali. A ver-
senyzők a tervezett 105,2 kilométer 
gyorsasági szakasz helyett mind-
össze 53,4 kilométert teljesítettek. 
A viadalt Szabó Gergő nyerte, a 
székelyudvarhelyi Ferencz Csaba 
és Pap Csaba alkotta páros a 19-es 
géposztályban az ötödik lett.
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Napsütés a rajtnál, eső, majd 
hó a gyorsasági szakaszo-
kon, ez jellemezte a hazai 

ralibajnokság második futamát, 
amely ugyan a Marosvásárhely-rali 
nevet viselte, ám a szelektívek többsé-
ge Hargita megyében zajlott. A zord 
időjárási körülmények között a szer-
vezők és a versenyvezetőség le is rövi-
dítette a viadalt, ugyanis a Bucsin-, a 
Libán- és a Kalonda-tetőn több cen-
timéteres hóréteg rakódott az útbur-
kolatra, a Parajd és Borzont közötti 
szakaszon a két átmenetel közötti 
szünetben pedig néhány kamion és 
személygépkocsi is elakadt.

„Ilyent még versenyzőként nem él-
tem át. A Bucsin-tetői szakasz rajtjánál 

sütött a nap, hat kilométerrel később 
egy eső kapott el, pár kilométerrel a tető 
előtt már hóesésben mentünk, a látási 
viszonyok pedig majdnem a nullával 
voltak egyenlők” – mesélte lapunknak 
Ferencz Csaba. A székelyudvarhelyi 
ralis azt is elmondta, a szelektíven még 
egy bal hátsó gumidefektet is kapott, 
így a szakaszból 20 kilométert három 
keréken és egy felnin tett meg. Az idő-
járási körülmények ezt követően még 
rosszabbra fordultak, a Libán-tetőn 
átívelő szelektívet végig esőben és hó-
ban, a Farkaslaka – Korond gyorsasá-
git pedig sűrű hóesésben teljesítették. 
„A Kalondán lépésben haladtunk 
végig, hiszen alig pár métert láttunk 
a sűrű havazás miatt. Ráadásul a ver-
senybalesetek miatt is lassítanunk kel-
lett, de szerencsésen befejeztük a ralit” 
– mondta Ferencz Csaba.

A Kalonda-tetői szelektív egyéb-
ként több áldozatot is szedett, Victor 
Baldescu a szalagkorlátot bontotta 
meg Subaru Imprezájával, Grigore 
Adrian (Honda Civic) egy rendőrau-
tót „amortizált le”, míg Rus Nicolae 
(Citroen C2R2 Max) egy árokba 
borult.

A versenyt Szabó Gergő (Mitsu-
bishi Lancer EVO 9) nyerte Marco 
Tempestini (Peugeot 207 S2000) és 

Bogdan Marişca (Mitsubishi Lancer 
EVO 9) előtt.

Loeb diadala
A sorozatban hétszeres vb-

győztes, címvédő Sébastien Loeb 
nyerte meg tegnap a rali-világbaj-
nokság ötödik futamát, a szardíniai 
viadalt. A pályafutása 64. diadalát 
arató francia pilóta mögött a finn 
Mikko Hirvonen lett a második, 
a norvég Petter Solberg pedig a 
harmadik. Az SWRC-sorozatban 
érdekelt Turán Frigyes – akinek 
autója a szombati első szakaszon ki-
gyulladt, s a második szakaszt nem 
teljesíthette – közel ötven perc hát-
ránnyal (ebből 35 büntetés volt) 
a 24., míg az N csoportos autóval 
indult ifj. Érdi Tibor a 28. helyen 
zárt az abszolút sorrendben. Turán 
kategóriájában a hetedik lett.

Újra Vettel
Kettős Red Bull Renault-sikerrel 

fejeződött be tegnap a 62. Forma–1-
es autós gyorsasági vb negyedik futa-
ma, a Török Nagydíj: Sebastian Vet-
tel győzött, az ausztrál Mark Webber 
lett a második, a harmadik helyen pe-
dig a spanyol Fernando Alonso (Fer-
rari) végzett. Vettel az élről rajtolt 
az isztambuli pályán, végig vezetett, 
magabiztosan nyert és toronymaga-
san vezeti a pontversenyt. A Ferrari 
– Alonso révén – idei első dobogós 
helyét szerezte meg.

A Török Nagydíj pontszerzői: 
1. Sebastian Vettel, 2. Mark Webber 
(mindketten Red Bull Renault), 3. 
Fernando Alonso (Ferrari), 4. Lewis 
Hamilton (McLaren Mercedes), 5. 
Nico Rosberg (Mercedes), 6. Jenson 
Button (McLaren Mercedes), 7. 
Nick Heidfeld, 8. Vitalij Petrov 
(mindketten Renault), 9. Sébastien 
Buemi (Toro Rosso Ferrari), 10. 
Kobajasi Kamui (Sauber Ferrari).

A pontversenyek állása: pilóták: 
1. Vettel 93 pont, 2. Hamilton 59 p., 
3. Webber 55 p., 4. Button 46 p., 5. 
Alonso 41 p.; csapatok: 1. Red Bull 
Renault 148 p., 2. McLaren Merce-
des 105 p., 3. Ferrari 65 p.
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Szabó Gergő nyerte 
a lerövidített Maros-ralit

Elütötték a rendőrautót

Telibe kapott egy, az út szélén álló rendőrautót egy versenyző a Ma-
rosvásárhely-ralin. A Grigore Adrian és Păunescu Marius versenypáros 
Honda Civicje a Kalonda-tetőn egy kanyarban csúszott meg, lerepült az 
útról és egy, az út szélétől mintegy 15 méterre álló rendőrautóba csapó-
dott. Rendőrségi információk szerint a csíkszeredai közlekedésrendészet 
Volkswagen Passat típusú autójában hátul ült egy rendőr, aki a balesetet 
szenvedett autó felé száguldó versenygépet látva a gépkocsi jobb hátsó 
ülésére dőlve érintetlenül úszta meg az ütközést. A rendőrautó vezetője 
nem tartózkodott a kocsiban.

Filip Gheorghe rendőrségi szóvivő lapunknak elmondta, a VW 
Passatban mintegy 10 ezer lejes kár keletkezett, arról viszont nem volt 
tudomása, mennyire sérült a versenyautó. Szemtanúk szerint a nagy se-
bességgel haladó Honda Civic a havas úton csúszott meg és repült le 
az útról, valóssággal beleszállva a rendőrkocsiba. Szintén szemtanúk azt 
mondták, a rendőrautó a kanyar külső ívén, egy útelágazásban állt. Azt 
pedig tudni kell, hogy autó- és motorsportban a kanyar külső ívén rend-
szerint tilos tartózkodni – még sportfelügyelőknek is.

A székelyudvarhelyi Ferencz Csaba a 19-es géposztályban az 5. lett Fotó: bAlázs AttilA

hirdetés

Megyei labdarúgás

Hétvégi eredmények és gól-
szerzők: Gyergyószent mik-
lósi Jövő – Csicsó 2–1 (1–0) 

/Covrig Alin (41.), Muscă Ionuţ 
(72.), illetve Duduj Miklós (53.)/; 
Székelykeresztúri Egyesülés – Ba lán-
bányai ASA 1–5 (0–2) /Vineu Gigi 
(15.), Drian Mirel (18., 75.), Mitocaru 
Ciprian (47.), Bíró Lehel (66.), illetve 
Kovács Lehel (62.)/; Szentegyhá-
zi Vasas – Gyimesfelsőloki SE 3–0 
(játék nélkül); Csíkszeredai VSK – 
Székelyudvarhelyi Roseal 7–0 (2–0) 
/Vrabie Adrian (13.), Ferencz Attila 
(23.), Bajkó Barna (52.), Homoş Paul 

(57.), Gliga Cristian (63.), Ladó Ist-
ván (83., 87.)/; Csíkszentmihályi Tö-
rekvés – FC Székelyudvarhely II 5–1 
(2–0) /Murariu Mihai (20.), Mik-
lós Ferenc (34., 72.), Oană Marius 
(58.), Bolog Zsolt (83.), illetve Máté 
Norbert (88.)/; Homoródalmási 
Homoród – Parajdi SE 3–0 /Kolozsi 
László (10.), Papp Róbert (35.), 
Gothárd Attila (36.)/. A találkozó 
a 42. percben félbeszakadt, mert a 
parajdi csapat csak az előírt legkeve-
sebb (7+1) játékossal utazott el a ta-
lálkozóra, az említett percben pedig 
egy focisuk megsérült.

A osztályos marad a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK csapa-
ta, miután a kiesés elkerüléséért vívott csatában összesítésben 3–2-re 
nyert a Politehnica Iaşi ellen. Az egyik fél harmadik sikeréig zajló pár-
harc első két mérkőzését a csíki kosarasok hazai környezetben 96:90 
és 102:93 arányban nyerték, majd szerdán és csütörtökön Iaşi-ban két 
vereséget szenvedtek 130:95 és 105:90 arányban. A mindent eldöntő 
ötödik összecsapáson tegnap a Csíkszeredai KK 102:87-re győzte le a 
moldvai gárdát, így a Lászlófy Botond által edzett csapat jövőre is az 
A osztályban szerepelhet. fotó: csíki zsolt


