
Egy kamionos trió és két autós 
páros indul a 2012-es Dakar-ra-
lin. Noha a sivatagi verseny neve 
továbbra is Dakar, 2009-től már 
a dél-amerikai kontinens ad ott-
hont a viadalnak. A versenyzők 
8373 kilométert autóznak majd 
két hét alatt.

A Szalay Balázs és Bunkoczi 
László alkotta kettős két 
év kihagyás után újra indul 

a Dakar-ralin, amelyet 2012. január 
1–15. között ismét Argentínában és 
Chilében, valamint új helyszínként 
Peruban rendeznek meg. Szalay Ba-
lázs elmondta, hogy az Opel Dakar 
Team egy versenykamiont is indít a 
2012-es viadalon, hiszen a szabályok 
szerint az útvonalon csak verseny-
zőtárs segíthet, így a Darázsi Zsolt 
vezette legénység a „mentőangyal” 
szerepet tölti be, és a csapatot egy 
szervizkamion segíti a több mint ki-
lencezer kilométeres úton.

„Már nagyon vágytam arra, 
hogy újra eljussak Argentínába és 
Chilébe, illetve Peruba, ahol még so-
hasem jártam. Tudom, sokan kine-
vetnének, ha azt mondanám, hogy 
első szeretnék lenni, pedig így van, az 
ember mindig nyerni szeretne. Per-
sze nem ez a realitás, a BMW-gyári 
csapat a verseny legfőbb esélyese, de 
mi is szeretnénk ott lenni valahol a 
közelében, a top tízbe jutást tűztük 
ki célul” – fogalmazott a pilóta, aki 
első magyar autóversenyzőként ért 
célba a sivatagi viadalon. Szalay ed-
dig tíz alkalommal vett részt a Daka-
ron és hatszor célba is ért.

A másik magyar kettős, a Se-
bestyén Sándor és Bognár József 
kettős is megpróbál eljutni az At-
lanti-óceántól a Csendes-óceánig, 
ők egy Toyotával szállnak harcba. 
A Darázsi Zsolt, Hoffmann Péter 
és Vörös Ferenc alkotta trió egy 
MAN kamionnal versenyez majd. 
Romániából idén senki nem vág 
neki a sivatagi shownak.

Az európaiak versenygépei 
és szervizkamionjai az összes be-
rendezéssel együtt a hétvégén ke-
rültek hajóra, hétfőtől pedig egy 
hónapon át utaztatják Dél-Ame-
rikába, ahol december 27-én vagy 
28-án lehet átvenni a felszerelése-
ket, 29–31. között pedig a hivata-
los gépátvételt tartják. A verseny 
2012. január 1-jén kezdődik és 
15-én zárul.

A világ legnagyobb és legne-
hezebb terepraliversenyének me-
zőnye Mar del Platából rajtol és 
Limában ér célba. Öt szakaszt ren-
deznek Argentínában, ötöt Chilé-
ben és négyet Peruban. A résztve-
vők az első napokon a pampákon 
száguldanak, majd átkelnek az An-
dokon, ahol a világ legszárazabb si-
vatagja, az Atacama várja őket. Ezt 
követően megint északnak veszik 
az irányt, hogy az utolsó napo-
kon – a viadal történetében elő-

ször – Peruban is versenyezzenek. 
A verseny hossza 8373 kilométer, 
ebből 4406 kilométer szelektív 
(gyorsasági szakasz), 3957 pedig 
összekötő szakasz. A viadal hon-
lapja szerint 188 motorkerékpár, 
32 quad, 174 autó és 77 kamion 
indul majd a 2012-es Dakar-ralin. 
A leghosszabb szakasz az első lesz, 
a 856 kilométerből azonban csak 
60 kilométer lesz gyorsasági, míg 
a legrövidebb szakasz az utolsó, 
14., amely 283 kilométert tesz ki, 
a szelektív pedig mindössze 29 ki-
lométer. A leghosszabb gyorsasági 
szakasz a 9. etapon lesz, ekkor a 9 
kilométeres összekötőt követően 
557 kilométer lesz a szelektív.

A Dakar-ralit 2009 óta ren-
dezik Argentínában és Chilében, 
annak következményeként, hogy 
terrorfenyegetettség miatt 2008-
ban törölni kellett a versenyt az 
eredeti helyszínen, Afrikában.

Nyilvánosságra hozta az In-
ter national Rally Chal-
len ge (IRC) jövő évi 

i deig lenes versenynaptárát a soro-
zatot szervező Eurosport Events. 
A 2012-es idényben tizenegy ver-
seny szerepel, a szezon április ele-
jén az Azori-szigeteken kezdődik 
és november közepén Cipruson ér 
véget. Újdonság, hogy bekerült a 
versenynaptárba a Szeben-rali is.

A helyszíneket illetően több 
változás is történt az idei évhez 
viszonyítva. Kikerült a Monte 
Carlo-rali, amely jövőben világbaj-
noki futam lesz. Szintén kikerült a 
versenynaptárból a skót és a Kaná-
ri-szigetek versenye, helyükre há-
rom új helyszínt illesztettek a soro-
zat szervezői. A hazai autósportot 
érintő legfontosabb helyszín a 
Szeben-rali, amely tavaly és idén az 
IRC által megfigyelt verseny stá-
tusban szerepelt a román bajnok-

ságban. Az Eurosport Events által 
nyilvánosságra hozott verseny-
naptár-tervezetben a szebeni via-
dal július 20–22. között szerepel. 
Egyébként az IRC szervezői két 
hét múlva hirdetik ki a 2012-es hi-
vatalos versenynaptárt, ám azt már 
lehet tudni, hogy tizenegy ralit 

tartanak a sorozatban jövőben is, 
így a most nyilvánosságra hozott 
tervezet véglegesnek is tekinthető.

A szebeni verseny mellett új 
helyszín lett az IRC-ben a lengyel 
és a San Marinó-i viadal, június ele-
jén pedig Pécs másodszor láthatja 
vendégül a sorozat pilótáit.

Az IRC 2012-es ideiglenes versenynaptára

■ április 6–7.: Rally Açores (Azori-szigetek, Portugália)
■ május 10–12.: Tour de Corse (Korzika, Franciaország)
■ június 9–10: Mecsek-rali (Pécs, Magyarország)
■ június 22–23: Ypres Rally (Belgium)
■ július 6–7.: Rally San Marino
■ július 21–22.: Románia-rali (Szeben) 
■ szeptember 1–2.: Barum Rally (Zlín, Csehország)
■ szeptember 14–15.: Yalta rally (Ukrajna)
■ szeptember 28–29.: Rajd Polski (Mikolajki, Lengyelország)
■ október 12–13.: Rallye San Remo (Olaszország)
■ október 16–17.: Cyprus Rally (Ciprus)
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