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hirdetésekFerencz Feladta a Barcaság-ralit

Udvarhelyi sikerek

az elmúlt hétvégén rendezték a ha-
zai ralibajnokság hetedik futamát, a 
Barcaság-ralit. a verseny pénteken 
Bukarestben, a Băneasa Shopping 
Center parkolójában kezdődött, 
majd szombaton a szecseleváros–
azuga–Predeal tengelyen hét 
gyorsaságival ért véget. a verseny 
során 345 kilométert autóztak a pi-
lóták, ebből a versenyszakasz 103 
kilométert tett ki. a viadalon két 
székelyudvarhelyi páros is elindult, 
Ferencz csaba technikai gondok 
miatt feladta a viadalt, míg Hajdó 
László a 11-es géposztályban a má-
sodik helyen zárt. a ralit Valentin 
Porcişteanu nyerte.

Felemásra sikeredett a hazai 
ralibajnokság hetedik futama 
a Hargita megyei pilóták szá-

mára: a Ferencz Csaba és Pap Csa-
ba alkotta páros a második szakasz 
után technikai gondok miatt fel-
adásra kényszerült, ám Hajdó László 
és navigátora, Székely Róbert a 11-es 
géposztályban a dobogóra állhatott.

A fővárosi Băneasa Shopping 
Center parkolójában kezdődött 
pénteken délután a Barcaság-rali, 
amelyet Szabó Gergő nyert meg. A 
nap végén a versenyzők Brassóba 
autóztak, ahonnan szombat reggel 
a Szecseleváros–Azuga–Predeal ten-
gelyen hét gyorsaságit teljesítettek. 
A nap első – és a viadal má sodik – 
szelektívjét Bogdan Ma rişca nyer-
te meg, a szakaszt az udvarhelyi 
Ferencz Csaba azonban autója tech-
nikai meghibásodása miatt nem tud-
ta teljesíteni és feladta a versenyt. A 
harmadik gyorson megint Szabó volt 
a legjobb, a negyediken Porcişteanu 
autózott hibátlanul, a három kö-
vetkező szelektíven újra a magyar 
pilóta nyert, ám a piteşti-i verseny-

zőtől kapott hátrányt nem sikerült 
kiautóznia. Az utolsó gyorsaságin 
újra Marişca volt a leggyorsabb, ám 
csak az érkezésnél derült ki, hogy az 
ötödik szelektíven „lopta a rajtot”, 
azaz egy tizedmásodperccel hama-
rabb indult el a szakaszra, így a tíz 
másodperces büntetése a második 
helybe került.

A viadalt Porcişteanu nyerte 
Szabó és Marişca előtt, utóbbi két 
versenyző között mindössze 5,4 
másodperc volt a különbség. A ralin 
részt vevő másik székelyudvarhelyi 
pilóta, Hajdó László az utolsó pil-
lanatban készült el versenygépével, 
ehhez képest kiválóan teljesített 
Székely Róberttel a jobb-egyben. 
Hajdóék a 11-es géposztályban áll-
tak rajthoz, és végig remekül autózva 
a második helyen zártak e csoport-
ban. Őket csak Liviu Savu előzte 
meg, de maguk mögé utasították 
Berari Cătălint, aki az elmúlt idő-
szakban e csoport egyik legerősebb 
résztvevőjének számított.

A Barcaság-rali pontszerzői 
(összetett): 1. Porcişteanu Valentin 
(Mitsubshi Lancer EVO 9), 2. Sza-
bó Gergő (Mitsubshi Lancer EVO 
10), 3. Marişca Bogdan (Mitsubi-
shi Lancer EVO 9), 4. Tempestini 
Marco (Mini John Cooper Works 
S2000), 5. Gârtofan Dan (Subaru 
Impreza N15), 6. Mihalache Ma-
nuel, 7. Savu Horaţiu (mindket-
ten Mitsubishi Lancer EVO 9), 8. 
Cosma Vlad (Citroën C2R2 Max), 
9. Grigorescu George (Renault 
Clio R3), 10. Aur Constantin (Mi-
tsubishi Lancer EVO 9).

A bajnokságot Porcişteanu veze-
ti 103 ponttal a 78,5 pontos Marişca 
és a 64 pontos Gârtofan előtt. A 
következő versenyt, a Iaşi-ralit szep-
tember 23-án és 24-én rendezik.

Bukarestben még ment, a Barcaságban már nem működött Ferenczék autója

Hajdó László érmet szerzett a 11-es géposztályban fotók: rallyphoto.ro / balázs attila


