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Négy csíki autós állt rajthoz az el-
múlt hétvégén Sugásfürdőn ren-
dezett hegyi versenyen, amely a 
Metabond Regionális Hegyi Baj-
nokság negyedik futama volt. A 
csíkiak remekül helytálltak, hi-
szen ketten dobogós helyen vé-
geztek.

A sepsiszentg yörg yi Auto 
Cro no Klub tavaly ősz
szel indította el a Me

tabond Regionális Hegyi Bajnok
ságot, melynek az első futamát ta
valy ősszel Sugásfürdőn rendezték, 
idén előbb a Szent Annató, majd a 
Nyergestető felé szerveztek futamo
kat, a pontvadászat negyedik állomá

sa pedig szintén Sugásfürdő volt. A 
vasárnap tartott viadalra tizenheten 
neveztek, csupán két sportolónak 
nem sikerült a távot teljesítenie, saj
nos közülük egyik csíkszeredai volt. A 
versenyen két olyan pilóta is részt vett, 
akik az országos ralibajnokságban 
is harcolnak a pontokért: a brassói 
Manu Mihalache egy Mitsubishi 
Lancer EVO 9cel, a sepsiszentgyör
gyi Szabó Csongor pedig egy Suzuki 
Swifttel állt rajthoz Sugásfürdőn. 
Szabó navigátora, Andreoiu Mărcuş 
– aki egyébként vezeti a regionális 
bajnokságot – ezúttal is egy Opel 
Corsával állt rajthoz.

Népes volt a csíki mezőny is, hi
szen a Szent Annatónál tartott via

dalon csak egy, a Nyergestetőn tartott 
versenyen csak két Hargita megyei 
pilóta állt rajthoz, Sugásfürdőn pedig 
már négyen szálltak harcba a pon
tokért. Csomortáni Levente (WV 
Golf ) az L1, Neagoe Alin (BMW 
318), Kovács Nándor (Opel Astra) és 
Fülöp Szilárd (Peugeot 205) az NL3 
kategóriában indult.

Összetettben – mint az várható 
volt – Mihalache győzött a listaveze
tő Mărcuş és a mangaliai Emil Ghinea 
(Renault 5 GT) előtt, Neagoe Alin a 
10., Csomortáni Levente a 11., Ko
vács Nándor pedig a 14. helyen zárt. 
Fülöp Szilárdnak nem sikerült a baj
nokság első versenye, a csíkszeredai 
pilóta technikai problémák miatt 
nem tudta teljesíteni a futamot.

Az NL3 (1600–2000 cm3) gép
osztályban Neagoe Alin a második, 
Kovács Nándor pedig a harma
dik lett, a két csíkit a fővárosi Dan 
Arsenie (Ford Sierra) előzte meg, 
Neagoe összideje egyébként alig 
négy másodperccel maradt el a kate
gória győztesétől. Az L1 (1600 cm3) 
géposztályban Csomortáni Levente a 
negyedik helyen zárt.

A Metabond Regionális Hegyi 
Bajnokság a hazai szakszövetség égi
sze alatt zajlik, a versenyt Kovászna 
megye és Sepsiszentgyörgy önkor
mányzata, valamint a helyi sportigaz
gatóság, a csíkszeredai KozService 
és Mida támogatta, a pontvadászat 
médiapartnere a Hargita Népe.kovács Nándor újra a harmadik helyen végzett fotó: lászló róbert

turán Frigyes pontokat szerzett az sWrC kategóriában a finnországi vb-futamon

A Citroën megállíthatatlan
Négy Citroën, öt Ford és egy 
Skoda pilótája szerzett pontokat 
az elmúlt hét végén Finnország-
ban rendezett rali-világbajnokság 
nyolcadik futamán. A vb-pontver-
senyt vezető Sébastien Loeb két 
év szünet után újra nyerni tudott a 
Jyväskylä környékén tartott ver-
senyen, a magyar Turán Frigyes 
összetettben a 17., az SWRC ka-
tegóriában az ötödik helyet sze-
rezte meg.

Sébastien Loeb az egyetlen 
olyan raliversenyző, aki a finn 
világbajnoki futamon nem 

északi pilótaként diadalmaskodni 
tudott. 1951től Ezertórali néven 
vonult be a köztudatba a finnorszá
gi verseny, 1973 óta számít ralivb
futamnak és 2008ig mindig skan
dináv pilóta nyerte a Jyväskylä kör
nyékén rendezett viadalt. Az észa
kiak uralmát Sébastien Loeb törte 
meg, majd újabb két év skandináv 
győzelem után idén újra a francia 
diadalmaskodott.

A hétszeres világbajnok Loeb 
már a második szakasztól az össze
tett élére állt, a huszonkét szelek
tívből mindössze ötöt nyert meg, 
de riválisai közül többen is ron
tottak. A fordos Mikko Hirvonen 
az első napi hibáját követően ke
rült óriási hátrányba a franciával 
szemben, és annak ellenére, hogy 
tizenhárom szelektíven a finn volt 
a leggyorsabb, mindössze a negye
dik helyig sikerült felkapaszkodnia 
a ranglistán. Kettejükön kívül Jari 
Ketomaa (1), JariMatti Latvala (2) 

és Sébastien Ogier (1) nyert gyor
sasági szakaszt.

Turán Frigyes az SWRC kate
góriában küzd a pontokért az idény 
során, a magyar pilóta sokáig a ne
gyedik helyen állt, ám az utolsó nap 
visszacsúszott az ötödik helyre, de 
így is értékes pontokkal lett gazda
gabb a finnországi viadalt követően.

Eredmények, pontállások
A Finn Rali pontszerzői: össze-

tett: 1. Sébastien Loeb (Citroën DS 
WRC), 2. JariMatti Latvala (Ford 
Fiesta RS WRC), 3. Sébastien 
Ogier (Citroën DS3 WRC), 4. 
Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS 
WRC), 5. Petter Solberg (Citroën 
DS3 WRC), 6. Mads Østberg, 
7. Henning Solberg, 8. Matthew 
Wilson (mindhárman Ford Fies
ta RS WRC), 9. Kimi Räikkönen 
(Citroën DS3 WRC), 10. Juho 
Hänninen (Škoda Fabia S2000); 
SWRC: 1. Juho Hänninen, 2. Mar

tin Prokop, 3. Ott Tänak (mind
ketten Ford Fiesta S2000), 4. 
Hermann Gassner jr. (Škoda Fabia 
S2000), 5. Turán Frigyes (Ford Fi
esta S2000).

A vb-pontverseny állása: 1. Loeb 
171 pont, 2. Hirvonen 144 p., 3. 
Ogier 140 p., 4. Latvala 96 p., 5. P. 
Solberg 83 p.; csapatok: 1. Citroën 
WRT 290 p., 2. Ford WRT 225 p., 
3. MSport Stobart Ford RT 101 
p., 4. Petter Solberg WRT 71 p., 5. 
Ice 1 Racing 38 p., 6. Munchi’s Ford 
WRT 32 p., 7. Team Abu Dhabi 20 
p., 8. FERM Power Tools WRT 16 
p., 9. Monster WRT 8 p., 10. Brazil 
WRT 1 p.; SWRC: 1. Hänninen 
86 p., 2. Prokop 68 p., 3. Tänak 55 
p., 4. Bernardo Sousa (Ford Fiesta 
S2000) 51 p., 5. Gassner jr. 49 p., 6. 
Karl Kruuda (Škoda Fabia S2000) 
48 p., 7. Turán Frigyes 31 p.

A világbajnokság következő fu
tamát, a Német Ralit augusztus 18. 
és 21. között rendezik.

Amarán versenyeztek. A Csíkszeredai Tanulók Klubjának há
rom sportolója az elmúlt héten Amarán vett részt egy országos autómo
dellversenyen. Széll Tamás (középen) az ügyességi és az 1:10 Pro gyor
sasági kategóriákban a harmadik helyen végzett, Cserei Áron (jobbról) 
második lett az 1:12 gyorsasági és az 1:10 Off Road kategóriákban, Kis 
Ádám (balról) a Touring kategóriában lett második. Az utolsó próba az 
1:8 robbanómotoros kategória volt, ez a verseny előtt a csíkszeredai csa
pat első helyen állt összesítésben, és egy negyedik hely is elég lett volna, 
hogy ezt a helyet megőrizzék, és noha Kis Ádám a leggyorsabb köröket 
futotta, technikai okok miatt nem tudta végigvezetni a versenyt, csak az 
ötödik helyen végzett, így a csapat második lett. Az amarai ötnapos via
dalon tíz csapat és összesen harminc sportoló vett részt.

„Maximálisan elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, legalább két, 
technikailag sokkal jobban felszerelt csapatot tudtunk magunk mögé 
utasítani” – mondta lapunknak Kis János, a csíkszeredai Tanulók Klub
ja autómodellkörvezető tanára. Hozzátette, a közeljövőben még három 
versenyen vesznek részt: Csíkszeredában augusztus 12én és 13án tartják 
a 4. Csíkkupa regionális versenyt hat csapat részvételével, ezt követően 
Békáson és Câmpulung Moldovenescen állnak rajthoz a csíki gyerekek. 


