
Pénteken és szombaton rende-
zik az idei román ralibajnokság 
hetedik futamát, a Barcaság-
ralit. A szervezők az elmúlt évi 
pályát választották idén is, az 
első gyorsasági szakasznak ez-
úttal is a főváros ad otthont. A 
viadalra előzetesen negyvenki-
lenc pilóta nevezett, közöttük 
két székelyudvarhelyi páros is 
található. Ferencz Csaba Pap 
Csabával a jobb egyben verseny-
zik, míg Hajdó László Székely Ró-
bert navigátorral az oldalán száll 
harcba a pontokért.
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Immár több éve annak, hogy 
Brassóban és környékén két 
futamot rendeznek a hazai 

ralibajnokság során. Az idényt nyitó 
Brassó-ralin aszfaltborítású utakon 
száguldoztak a pilóták, a Barcaság-
rali során viszont murvára vált a 
mezőny. A viadalra az előzetes ne-
vezések letelte után negyvenkilenc 
páros jelentkezett, számuk azonban 
a péntek délutáni rajtig bővülhet, 
vagy akár fogyhat is. A nevezők kö-
zött két székelyudvarhelyi páros is 
megtalálható.

Ferencz Csabának a Barcaság-
rali az idény harmadik versenye. A 
Brassó-ralin felvezető (forlighter) 
volt, akkor felesége navigált az Egér-
ke becenévre hallgató pilótának. A 
Maros-ralin – amelynek szelektívjei 
két kivétellel Hargita megyében zaj-

lottak – egy bérelt Mitsubishi Lancer 
EVO 9-cel a 19-es géposztály ötödik 
helyén zárt Pap Csabával az oldalán, 
igaz, a viadalt a zord időjárás miatt le-
rövidítették. Egérke a Barcaság-ralira 
is a kolozsvári Ábrahám Thomastól 
bérli a versenygépet, navigátora a hét-
végén is Pap Csaba lesz. „Szeretnénk 
a versenyt a lehető legjobb helyen 
befejezni a 19-es géposztályban. Erős 
a mezőny, tőlem jóval tapasztaltabb 
versenyzőkkel állok szemben. Ke-

leti Edwin egyre jobban megy, míg 
Danny Ungur egy győzelem esetén 
már bajnok is lehet a géposztályban” 
– nyilatkozta lapunknak Ferencz 
Csaba.

Az udvarhelyi pilóta kedveli a 
Barcaság-rali pályáit. „Nagyon dur-
va az útburkolat, a pálya vezetése és 
minősége hasonlít a finnországi 
világbajnoki futam szelektívjeihez, 
csak nincsenek akkora ugratók, 
mint az északiaknál. A meteoroló-
gusok szerint akár eshet is szomba-
ton az eső, ez pedig a Szecseleváros, 
Predeal és Azuga környéki sűrű 
erdővel borított területen nem 
éppen a legideálisabb versenyzési 
körülmény. Amúgy a leghosszabb, 

24,7 kilométeres gyorsasági szakasz 
nagyon tetszik nekünk” – mondta 
az udvarhelyi versenyző.

A Ferencz Csaba – Pap Csaba 
párost Hargita Megye Tanácsa, a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal, a Seroussi, a Septimia, az 
Amigo & Intercost, a Magdolna 
Impex, a Conusinc, a Györfi Trans, 
a Scut Motor, a Fagmic, a Maxoll, 
a Perfect Trans, a Windorcenter, az 
Eco Group, a Mr. Big, a Metchim 
Balázs, a Cabinet Avocat Dancea 
Cristian, a Norma Kft., a Matrica 
Rt., az Odorest Kft. támogatja a 
barcasági viadalon, a páros média-
partnere a Hargita Népe, az Uh.ro, 
és a Rallyphoto.ro.

Hajdó László sem ismeretlen a 
megyebeli autósport-kedvelők kö-
rében. A 90-es évek végén a kezdők 
számára létrehozott Promo Ralin 
kezdte ő is pályafutását, legjobb 
eredményét 2003-ban a Brassó-
ralin érte el, amikor egy Volkswa-
gen Golf II GTI-vel a H csoport 
11-es géposztályának első helyét 
szerezte meg. Utoljára 2003-ban a 
Hargita-ralin állt rajhoz, nyolc év 
után a Barcaság-ralin egy Subaru 
Imprezát terelget majd Székely 
Róberttel az oldalán.

Újabb premier
A pilóták nevezési listáján a két 

udvarhelyi versenyzőt leszámítva 
újdonságot nem véltünk felfedez-
ni, a versenygépek sorát böngészve 
egy premier biztosan lesz a Barca-
ság-ralin. Tavaly Adrian Răspopa 
a Szeben-ralira bérelt egy világhí-
rű versenyautót, számára viszont 
a lehető legrosszabbul sikeredett a 
Skoda Fabia S2000-es romániai be-
mutatkozása. Az autó ugyanis alig 
fél távot teljesített, a felfüggesztés 
okozta problémák miatt Răspopa 
feladta a viadalt.

Brassóban Marco Tempestini jön 
egy újdonsággal: az idén első éva-
dát futó Mini John Cooper Works 
S2000-sel száll harcba a Barcaság-ra-
lin. A Mini a Countryman-ból tavaly 
gyakorlatilag két versenyautó-típust 
fejlesztett ki: a világbajnoki autó – 
a WRC – és a kistestvér – a Super 
2000-es – is 1,6-os turbófeltöltésű 
motorral van ellátva, a két verseny-
gép között az aerodinamikai csomag 
a különbség. Tehát egy külsejében 
S2000-es, a motorháztető alatt 
azonban egy WRC a Tempestini ál-
tal bérelt Mini.
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Ferencz Csaba és Pap Csaba a Maros-rali után a barcasági versenyen is pontokért harcol

tempestini idén a ronde Liburna rally-sprinten már kipróbálta a Mini s2000-est
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