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Amatőrök és profik számára szer-
vez hegyi gyorsulási versenyt a 
sepsiszentgyörgyi Auto Crono 
SK, a verseny a Metabond Regio-
nális Hegyi Gyorsasági Bajnokság 
idei első futama. A viadalt vasár-
nap a Szent Anna-tó felé vezető 
113/A megyei úton rendezik. A 
hétvégén tartják az országos 
ralibajnokság harmadik verse-
nyét, a Kolozs-ralit, és szintén 
péntektől vasárnapig rendezik a 
rali-világbajnokság hatodik futa-
mát, az Argentin-ralit.
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Kiterjeszti aktivitását a sepsi-
szentgyörgyi Auto Crono 
Sportklub, amely Kovászna 

megyében az elmúlt években több 
autósporttal kapcsolatos eseményt 
is szervezett. A Simon Árpád által 
vezetett klub az elmúlt évben in-
dította el a Metabond Regionális 
Hegyi Gyorsasági Bajnokságot, 
melynek első versenyét 2010. ok-
tóber 10-én Sugásfürdőn tartották. 
A bajnokság második és harmadik 
futamának is Hargita megye ad 
otthont, előbbire vasárnap a Szent  

Anna-tó felé vezető 113/A megyei 
úton kerül sor.

A viadalt két kategóriában 
hirdették meg, a pilótalicenccel 
rendelkező (L csoport), illetve e 
nélküli (N csoport) versenyzőket 
három-három csoportba sorolták 
versenygépük motorjának henger-
űrtartalma alapján. E szerint az L 
csoportban lesz L1 (1600 cm3 alatti 
autók), L2 (1601 és 2000 cm3 kö-
zötti autók) és L3 (2001 cm3 fölötti 
autók) géposztály, az N csoportban 
pedig N1 (1400 cm3 alatti autók), 
N2 (1401 és 1600 cm3 közötti au-
tók) és N3 (1601 és 2000 cm3 kö-
zötti autók) géposztály. A licenc 
nélküli versenyzők legalább egy-
éves hajtási jogosítvánnyal, illetve 
sportorvos által láttamozott orvosi 
igazolással kell rendelkezzenek.

A pálya hossza 3,5 kilométer, 
a legnagyobb emelkedés 5,1%, a 
start és az érkezés közötti szint-
különbség 250 méter. A pályáról 
Hangu Florin navigátor, az Auto 
Crono pilótaiskolájának tanára 
azt mondta, klasszikus hegyi gyor-
sulási versenyek számára tökéletes. 
„Több hajtűkanyart is tartalmaz a 
pálya, ugyanakkor található lassan 

és nagyon gyorsan bevehető ka-
nyar is, jelentős a szintkülönbség, 
ez pedig ritmusváltásokra készte-
ti a pilótákat” – mondta a hazai 
ralibajnokságban csak „A profes-
szor”-ként emlegetett navigátor.

A vasárnapi versenynap reggel 
8 és 10 óra között a technikai gép-
átvétellel kezdődik, 11 órától lesz a 
pályabejárás, 11.45 és 13 óra között 
lesznek a hivatalos edzések, az első 
futam 13.30-kor, a második futam 
pedig 14.15-kor kezdődik. A díj-
kiosztó ünnepségre a bálványosi 
Grand Hotel parkolójában kerül 
sor 16.15 órától.

A Metabond Regionális Hegyi 
Gyorsasági Bajnokság idei első futa-
mát a Román Autósport Szövetség 
(FRAS) érvényes szabályzata sze-
rint rendezik, az eseményt Hargita 
és Kovászna megye tanácsa, a Har-
gita Megyei Ifjúsági és Sportigazga-
tóság, valamint a csíkszeredai Koz-
Service és MIDA Kft. támogatja, 
médiapartner a Hargita Népe.

Rali ob és -vb
A hétvégén rendezik az idei ha-

zai ralibajnokság harmadik verse-
nyét, a Kolozs-ralit. A 274,6 kilomé-
ter össztávú versenynek 36,78%-a 
gyorsasági szakasz (101 kilométer), 
a szelektív szakaszok száma hat. A 
verseny holnap a kolozsvári Pólus 
Center parkolójában sorra kerülő 
szuperszpeciállal kezdődik, me-
lyet élőben közvetít a TVR3 és a 
TVR Kolozsvár területi stúdiója 
18.30 és 19 óra között. Szombaton 
a Magyargobó, a Magyarkapus és 
a Havasnagyfalu nevet viselő sze-
lektíven két-két alkalommal megy 
végig a mezőny, a viadalt egy újabb 
szuperszpeciál zárja a Pólus Center 
parkolójában. A versenyre 56 páros 
nevezett.

Argentínában ma romániai idő 
szerint 21 órakor kezdődik és va-
sárnap hajnalban ér véget a rali-vb 
idei hatodik versenye, a viadalról a 
Digi Sport és a Digi Sport Plus ad 
összefoglalókat.
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Andreoiu Mărcuş nyerte a bajnokság első futamát Fotó: autocrono.ro

Valentin Porcişteanu másfél ponttal vezeti a román bajnokságot Bogdan Marişca előtt
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