
10. oldal |  2011. május 30., hétfőhargitanépe

hirdetés

Amatőrök és profik számára tar-
tottak hegyi gyorsulási versenyt 
tegnap a Szent Anna-tó felé ve-
zető úton, szintén tegnap Mon-
te-Carlo adott otthont Forma–1-
es futamnak, míg pénteken és 
szombaton Kolozsvár környékén 
szervezték a hazai ralibajnokság 
harmadik futamát.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Tizenöt versenyző nevezett be a 
sepsiszentgyörgi Auto Crono 
SK által szervezett Metabond 

Regionális Hegyi Gyorsasági Bajnok-
ság idei első futamára, amely a pontva-
dászat második versenye volt. A Szent 
Anna-tó felé vezető 113/A megyei 
úton tartott viadalra sok néző is kilá-
togatott, az időjárás pedig megkímélte 
a versenyzőket és szervezőket is, az eső 
a díjkiosztó után kezdett el esni a hely-
színen.

A versenyt amatőr és profik szá-
mára szervezték, a részvételnek feltéte-
le csupán az volt, hogy a versenygépek 
meg kellett feleljenek a hazai autó-
sport-szövetség előírásainak, azaz bu-
kókerettel ellátott gépekkel állhattak 
rajthoz a pilóták.

A bajnokság az elmúlt évben 
Sugásfürdőn kezdődött, a tegnapi ver-
seny volt a második, júniusban Csík-
kozmás, július végén Borzont, majd 
szeptemberben újra Sugásfürdő ad 
otthont a pontvadászat egy-egy verse-
nyének.

A Metabond Regionális Hegyi 
Gyorsasági Bajnokság második fu-
tamának dobogósai: nyílt kategória: 
1. Andreoiu Mărcuş (Opel Corsa), 2. 
Epuran Ionuţ (Opel Manta), 3. Nistor 
George (Opel Astra). L1 kategória: 1. 
Mărcuş, 2. Teodor Vlad (Opel Corsa), 
3. Szabó Csongor (Suzuki Swift). L2 
kategória: 1. Epuran, 2. Nistor, 3. Sava 
Mircea (Volkswagen Golf ). LN1 ka-
tegória: 1. Fekete Levente (Ford Fies-
ta), 2. Demeter Károly (Ford Escort), 

3. Stoaicean Cristian (Oltcit). LN3 
kategória: 1. Ghinea Emil (Renault 5), 
Mocanu Ionuţ (Volkswagen Golf ), 3. 
Balázs Árpád (Ford Escort).

A bajnokság következő futamát 
június 26-án Csíkkozmás mellett, a 
Nyerges-tetőn rendezik.

Porcişteanu győzött
Izgalmasra sikeredett a hazai 

ralibajnokság harmadik versenye, a 
Kolozsvár-rali. Pénteken a Kincses Vá-
ros egyik bevásárlóközpontjának par-
kolójában rendezett szuperszpeciált 
Marco Tempestini nyerte, szombaton 
a Magyargobó, a Magyarkapus és a 
Havasnagyfalu nevet viselő szelektí-
ven két-két alkalommal ment végig a 
mezőny. A szombati első két szakaszt 
Bogdan Marişca nyerte, majd a har-
madikon Porcişteanu bizonyult a leg-
jobbnak, aki összetettben át is vette a 
vezetést. A második és harmadik gyor-
son Szabó Gergő technikai problé-
mákkal küzdött, versenygépének kap-
csolószekrénye meghibásodása miatt 
több mint húsz másodperces hátrány-
ba került az éllovassal szemben. Az 
utolsó előtti szelektívet ismét Marişca 
nyerte, aki visszavette a vezető pozíci-
ót a táblázat élén, előnye azonban 3,3 
másodperc volt Porcişteanuval szem-

ben. Az utolsó gyorsasági szakaszon 
Porcişteanu 4,2 másodperccel volt 
gyorsabb, mint Marişca, így a Kolozs-
vár-ralit a piteşti-i pilóta mindössze 
kilenc tizedmásodperccel nyerte meg 
a kolozsvári versenyző előtt. A bajno-
ki címvédő Szabó Gergő a kilencedik 
helyen fejezte be a Kincses Város kör-
nyékén tartott viadalt.

A Kolozsvár-rali pontszerzői: 
1. Valentin Porcişteanu, 2. Bogdan 
Marişca (mindketten Mitsubishi 
Lancer EVO 9), 3. Dan Gârtofan 
(Subaru Impreza STI), 4. Marco 
Tempestini (Peugeot 207 S2000), 5. 
Vlad Cosma (Citroën C2R2 Max), 
6. Constantin Aur, 7. Horaţiu Savu 
(mindketten Mitsubishi Lancer EVO 
9), 8. Bogdan Casian (Subaru Impreza 
N12), 9. Szabó Gergő (Mitsubishi 
Lancer EVO 9), 10. Alexandru Filip 
(Renault Clio R3).

A 3-as géposztályt Porcişteanu, a 
6-ost Cosma, az 5-öst Filip, a 11-est 
Banciu Valentin (Mitsubishi Lancer 
EVO 4), a 19-est Daniel Ungur (Su-
baru Impreza N15), a Logan-kupát 
Ivan Viorel (Dacia Logan), a kezdők 
kategóriáját Rus Nicolae (Citroën 
C2R2 Max) nyerte.

Három verseny után összetett-
ben Porcişteanu vezet 52 ponttal a 

43,5 pontos Marişca és a 36 pontos 
Gârtofan előtt, Szabó 14,5 ponttal a 
6. helyen áll. A bajnokság negyedik 
futamát, az Argeş-ralit június 17-én és 
18-án rendezik.

Monacóban is Vettel
A vb-címvédő Sebastian Vettel 

nyerte tegnap a 62. Forma–1-es autós 
gyorsasági világbajnokság hatodik fu-
tamát, a Monacói Nagydíjat. A német 
mögött Fernando Alonso lett a máso-
dik, Jenson Button pedig a harmadik. 
A 24 esztendős német versenyző idei 
ötödik, pályafutását tekintve pedig 
15., Monte-Carlóban pedig első fu-
tamgyőzelmét szerezte meg.

Vettel az élről rajtolt Monte-Car-
lóban, a hajrában hatalmas csatában 
volt Alonsóval és Buttonnal, végül 
győzött, és óriási előnnyel vezeti a 
pontversenyt. A viadal során kétszer 
is beküldték a biztonsági autót, a 
72. kört követően pedig egy baleset 
miatt leállították a futamot és csak 
közel félórás szünet után folytatód-
hatott a verseny.

A 35. körben Massa megcsúszott 
az alagútban, a Ferrari egyik kereke 
defektes lett, az autó is megsérült, 
akadályozta a forgalmat, ezért be-
küldték a biztonsági autót. A brazil 
feladta a versenyt. A Safety Car a 39. 
körben, pontosan féltávnál hagyta 

el a pályát, ekkor Vettel, Button és 
Alonso volt az élen.

A 70. körben másodszor is be-
küldték a biztonsági autót, mert Jaime 
Algersuari (Toro Rosso) és Vitalij 
Petrov (Renault) egymásnak ütkö-
zött. Nem sokkal később, a 72. körben 
a piros zászlóval félbeszakították a 
versenyt. A baleset helyszínére mentő 
érkezett, és az orosz pilótát kórházba 
szállították, helyi értesülések szerint a 
lábán sérült meg. A futam közel fél-
órás állás után folytatódott.

A Monacói Nagydíj pontszerzői: 1. 
Sebastian Vettel (Red Bull Renault), 
2. Fernando Alonso (Ferrari), 3. 
Jenson Button (McLaren Mercedes), 
4. Mark Webber (Red Bull Renault), 
5. Kobajasi Kamui (Sauber Ferrari), 
6. Lewis Hamilton (McLaren Merce-
des), 7. Adrian Sutil (Force India Mer-
cedes), 8. Nick Heidfeld (Renault), 
9. Rubens Barrichello (Williams 
Cosworth), 10. Sébastien Buemi 
(Toro Rosso Ferrari)

A pontversenyek állása a hato-
dik futam után: pilóták: 1. Vettel 143 
pont, 2. Hamilton 85 p., 3. Webber 79 
p., 4. Button 76 p., 5. Alonso 69 p.; csa-
patok: 1. Red Bull 222 p., 2. McLaren 
161 p., 3. Ferrari 93 p., 4. Renault 50 
p., 5. Mercedes 40 p.

Következik a Kanadai Nagydíj 
Montrealban június 12-én.

Zárat mindenképp vegyünk! 
Az sem árt, ha egy defektes 
belsőt ki tudunk cserélni, 

ehhez nagyon könnyű, praktikus 
kis szetteket és pumpát lehet kapni. 
Ne feledkezzünk meg az első-hátsó 
világításról sem! A bicikli esetében 
szinte fontosabb látszani, mint lát-

ni. Jól jön egy kosár is, amibe pa-
kolhatunk. Ha nagyobb bevásárlá-
sokat tervezünk intézni biciklivel, 
biztonságosabb hátulra szereltetni 
a kosarat. 

Nagyobb áruházakban látni 
néha összteleszkópos, ufóforma 
csodagépeket, kihagyhatatlan áron. 

Az olyan első teleszkóp viszont, 
amiért érdemes pénzt is adni, 300 
lejnél kezdődik, és ez a legalsó határ. 
A hátsó rugóval hasonló a helyzet. 
Ezeket a csodagépeket „399,99”-
szerű áron kínálják! Tulajdonkép-
pen nincs rajtuk olyan alkatrész, 
ami használható lenne. Kerék-
pározásra alkalmatlanok, egyet-
len céljuk, hogy drága downhill 
(„hegyről le”) versenygépek kül-
lemét utánozzák – megjegyez-
zük, ez sem sikerül. 

A jó teleszkóp is csak akkor 
kap jelentőséget, ha rendszeresen 
járunk erdőben, illetve kátyús uta-
kon. Ilyenkor egy első teleszkóp 
jót tesz a vállnak, a könyöknek, a 
csuklónak. Egyéb esetben pusztán 
külcsín, ráadásul energiát vesz ki a 
tekerésből. A hátsó teleszkópnak, 
ha hétköznapi bicajról beszélünk, 
semmi értelme.

AutóSPort

Mărcuş, Porcişteanu és Vettel győzelme

tAnáCSoK bringáSoKnAK 21.
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Csomortáni Levente több év kihagyás után tegnap újra versenyzett fotó: kopacz gyula

Porcişteanu nyert Kolozsváron fotó: balázs attila/ rallyphoto.ro
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