
A Román Autósport-szövetség 
(FRAS) nyilvánosságra hozta 
a jövő évi versenynaptárát. 
A szövetség közlése szerint 
2012-ben nyolc verseny lesz a 
hazai ralibajnokságban, nyolc 
duplaforduló a hegyiverseny-
bajnokságban és hat forduló 
a kartbajnokságban. Végle-
gessé vált ugyanakkor az IRC 
(International Rally Challenge) 
jövő évi versenynaptára is.

A Hargita-rali is szerepel 
a 2012-es FRAS-ver-
seny naptárban, ám a vi-

adal csak a második pótfutam: 
amennyiben a Bákó- és Maros-
rali pályáit nem hitelesíti a szak-
szövetség, csak akkor ugorhat 
be a megyebeli rali, természe-
tesen itt is feltétel a gyorsasági 
szakaszok hitelesítése. Hargi-
ta megyében országos bajnoki 
ralifutamot utoljára 2005-ben 
tartottak.

A versenynaptár hét biztos 
versenye közül kettőt a Bánság-
ban, kettőt a Barcaságban, kettőt 
Közép-Erdélyben és egyet Mold-
vában rendeznek, ebből egy lesz 
nemzetközi viadal, egy pedig 
közös román–magyar bajnoki 
futam.

Az országos hegyiverseny-baj-
nokság is nyolc helyszínen zajlik 
majd, itt egy-egy hétvégén két fu-
tamra kerül sor. Ebben a szakág-
ban is hét versenyhelyszín biztos. 
A kartbajnokságban hat futam 
lesz, ebből négyet a fővárosban, 
egyet Moldvában és egyet Bán-
ságban tartanak majd.

Szeben a világtérképen
Nyilvánosságra hozta az In-

ternational Rally Challenge (IRC) 
jövő évi versenynaptárát a sorozatot 
szervező Eurosport Events. A két 
hete közölt előzetes versenynaptárt 
kissé megváltoztatta a sorozat szer-
vezője, így tizenegy helyett tizen-
három rali lesz a 2012-es idényben. 
A szezon február végén az Azori-
szigeteken kezdődik és november 
közepén Cipruson ér véget.

A hazai autósportot érintő 
legfontosabb helyszín a Szeben-
rali, amely tavaly és idén az IRC 
által megfigyelt versenystátusban 
szerepelt a román bajnokságban, 
jövőben pedig a sorozat részeként 
tartanak viadalt.

Nag ybányán rendezték 
az elmúlt hétvégén az 
U17-es cselgáncs csa-

patbajnokság és földharc döntő-
jét. A csíkszeredai cselgáncsozók 
csapatban és egyéniben is két-két 
érmet szereztek.

A csapatbajnokságban az 
ISK–Sportklub Csíkszereda fiú-
csapata ezüstérmes lett. Az ér-
mes sportolók: Bíró Csaba, Antal 
Róbert, Dombi Szilárd, Bardócz 
Richárd, Horváth Balázs, Balla 
Zsombor, Szőcs Elemér, Stoica 
Márk, Iuga Andrei, Kuti László, 
Szép Attila.

A lányok viadalán az ISK 
Csíkszereda–ISK Kézdivásárhely 
közös csapata a harmadik helyen 

zárt. Az érmes lányok: Márton 
Katinka, Márton Andrea, Luk-
ács Kinga, Simó Renáta, Bíró 
Piroska, Bíró Bernadett, Finta 
Viktória.

Földharcban is két csíki 
bronzérem született, a fiúknál 
Szőcs Elemér (73 kg ), a lányok-
nál Finta Viktória (+70 kg ) a 
harmadik helyen zárt, Horváth 
Balázs (73 kg ) pedig az ötödik 
lett.

A csapatok edzői: Dániel 
Albert, Pantea Cornel, Dánél 
Szabolcs (mind ISK Csíksze-
reda), Dánél Sándor, Sinka 
Szabolcs (mindketten Sport-
klub) és Veress László (ISK 
Kézdivásárhely).

Andreas Mikkelsen nyerte az idén az IRC-t. Jövőben várják Szebenben

Az érmes cselgáncsozók és edzőik

Elkészültek a versenynaptárak U17-es csapatbajnokság és földharcdöntő

Négy éremet nyertek
a csíki cselgáncsozók
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2012-es versenynaptárak

Hazai bajnokságok
Rali

1. Brassó-rali március 30–31. aszfalt
2. temesvár-rali április 27–28. aszfalt
3. Kolozs-rali május 25–26. aszfalt
4. * június 22–23.
5. Szeben-rali július 20–21. murva+aszfalt
6. Arad-rali augusztus 17–18. murva
7. Barcaság-rali szeptember 7–8. murva
8. Iaşi-rali október 5–6. murva

* = Bákó-rali (murva + aszfalt), Maros-rali (murva + aszfalt): hitele-
sített playa függvényében választják ki. Tartalék a Hargita-rali (murva).

Hegyiverseny
1. Pârâul Rece május 18–20.
2. Keresztvár (teliu) június 8–10.
3. Resicabánya június 29.–július 1.
4. Sinaia július 27–29.
5. később jelölik ki a helyszínt augusztus 10–12.
6. Rânca augusztus 31.–szeptember 1.
7. Păltiniş (SB) szeptember 21–23.
8. Barcarozsnyó október 12–14.

Kart
1. április 21-22 vagy május 5-6 Bukarest
2. június 2-3 Bukarest
3. július 7-8 Bákó
4. augusztus 4-5 Bukarest
5. augusztus 25-26 Arad
6. szeptember 15-16 Bukarest

Az IRC 2012-es idénye
1. Rally Açores (Azori-szigetek, Portugália) február 23–25.
2. Rally Islas Canarias (Kanári-szigetek) március 15–17.
3. Circuit of Ireland (Írország) április 6–7.
4. tour de Corse (Korzika, Franciaország) május 10–12.
5. Mecsek-rali (Pécs, Magyarország) június 2–3.
6. Ypres Rally (Belgium) június 22–23.
7. Rally San Marino július 6–7.
8. Románia-rali (Szeben) július 21–22.
9. Barum Rally (Zlín, Csehország) szeptember 1–2.
10. Yalta rally (Ukrajna) szeptember 14–15.
11. Silven Rally (Bulgária) szeptember 29–30.
12. Rallye Sanremo (Olaszország) október 12–13.
13. Cyprus Rally (Ciprus) október 16–17.

Két érmet szereztek a csík-
szeredai kendósok az elmúlt 
hét végén Bukarestben rendezett 
országos egyéni és csapatbajnok-
ságon. A dr. Győrfi György, dr. 
Györfi Sándor, Buzás Csaba, 
Görbe Dániel és Iljés Attila al-
kotta Bushi-Tokukai SK felnőtt 
csapata (képünkön) a harmadik 
helyen zárt, míg egyéniben dr. 
Győrfi György a második lett. 
A csapat felkészülését és a verse-
nyen való részvételt a sportolók 
önerőből finanszírozták. A klub 
támogatók jelentkezését várja 
hosszú távra, érdeklődni Buzás 
Csabánál (0723–705937) lehet.


