
A MECSEK RALLYE 
BAJNOKSÁGAI, SZTÁRJAI

Az 55. Mecsek Rallye egy futam ugyan, de számos értékelésben 
osztanak majd rajta bajnok serlegeket. Ezek, sorjában, betűsza-
vakkal, értelmezéssel: EHRC = Historic Európa-bajnokság; CEZ 
= közép-európai kupa; HIST OB = a magyar historic bajnokság. 
Rally1, ORB = a magyar ralibajnokság I. osztálya a homológ, azaz 
aktuális szabályoknak megfelelő modern autói számára; Rally1, 
ORC = a magyar bajnokság a lejárt homologizációjú autóknak; 
Just4Fun = versenyen kívül indulási lehetőség R2-R3 licences ma-
gyar pilótáknak.

A Mecsek Rallye-val a Historic Eb 9 idei futamából a Rally Cos-
ta Brava (spanyol), a Vltava Rallye (cseh) és a Rallye du Chablais 
(svájci) utáni, negyedik helyszínére érkezik a Pécsett szép számú 
(24) nevező. Sorukban a tavalyi pécsi győztes, olasz Andrea „Zip-
po” Zivian, Denis Picino páros Audijával, vagy az ugyancsak az él-
mezőnybe tartozó � nn Silvasti Ville, Pietiläinen Risto kettős Lancia
037-esével. És természetesen további bivalyerős, korántsem mo-
dell korabeli (1958–1990) versenygépekkel.

A magyar Historic-bajnokságban ugyancsak nem neveztek a 
Mecsekre soha ennyien (33), köztük is az egyben az Eb-sorozatban 
is érdekelt négy hazai párossal (Mekler László, Mikó Edit; Magoss 
Péter, Bán Viktor; i� . Érdi Tibor, Csökő Zoltán; 
Fehérvári Csaba, Aczél András). Menet közben 
– igaz, csak három futam erejéig – csatlako-
zott a színes mezőnyhöz a korábbi négysze-
res Mecsek-győztes Wirtmann  Ferenc, Kerekes 
József duó is a Ford Escort MKII-sel.

A 8 futamos magyar Rally1 bajnoki soro-
zat 4. állomására az ORB-értékelésében nem 
kevesebb, mint 18 R5-ös autó nevezett. Ki-
emelendő közülük a 2020-as WRC2-világbaj-
nok, egyben tavalyi pécsi győztes Mads Øst-
berg és Citroën C3 Rally2-es versenygépe.

A Rally1 ORC-ben sem akármilyen au-
tót csodálhatunk meg: a közönségkedvenc 
Bútor Róbert tavaly egy teszten összetört, 
mára gyönyörűen felújított, egyben a hazai 
raliautók legértékesebbjének tartott tűzpiros 
Citroën C3 WRC-t!

A tehetségüket még csak bontogató, vagy 
csak visszafogottabb költségvetéssel tervező 
pilóták az MNASZ által a közelmúltban életre 

hívott Jut4Fun betétfutamon indulhatnak. Ehhez R2-R3-as licenc 
és érvényesen gépkönyvezett autó a feltétel; e mezőnyre rövidí-
tett időterv és versenytáv (8 gyorsaságival), de így is 108 kilomé-
ternyi igazi autózás vár. A végleges nevezési és rajtlista megtekint-
hető a www.mecsekrallye.com oldalon.

AZ AUTÓSPORT VESZÉLYES!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A nyilvánvaló veszélyek hatványozottan jelentkeznek a közutakon 
zajló autóversenyen, mint az Önök által szenvedélyesen szeretett 
rali. Önök imádják a versenyt, a versenyzők imádják a száguldást 
– mindenki megtalálja a számítását – így csak egyetlen közös cé-
lunk lehet: izgalmas és balesetmentes Mecsek Rallye!
Soha ne feledjék tehát, hogy:
» A gyorsasági szakaszok lezárt versenypályák, amelyeken a ver-

senyzőnek joga és kötelessége a lehető leggyorsabban végig-
menni. Az út mindkét oldalát használhatják, joguk van elesni,
bukni is.

» A versenypályák mentén tilos alkoholt fogyasztani.
» A pályazárás után tilos gyalogosan vagy járművel a versenypá-

lyán, vagy szorosan amellett közlekedni. A záró kocsi után, de a
mezőny előtt előfutó autók következnek, amelyek már szintén
versenytempóban haladnak!

Saját élete, testi épsége megóvása érdekében soha ne álljon:
» a kanyarok külső ívére,
» bukkanók (ugratók) melletti és utáni területre,
» hosszú egyenesek végén lévő fékezési zónába,
» olyan padkára, amely mögött nincs menekülési útvonal,
» lassítók körüli és utáni területre,
» kisgyermeket ne, vagy csak kézen fogva, szülői felügyelet mel-

lett vigyen versenyre,
» a rajt és cél utáni területen is fokozott � gyelmet tanúsítson!
Kérjük, mindig vegyék � gyelembe a rendőrök és a SAFETY mel-
lényes rendezők, sportbírók intelmeit, utasításait! Mindenkinek jó
szórakozást, balesetmentes, jókedvű szurkolást kíván a rendező!
Az útlezárásokról és buszmenetrend-változásokról a hivatalos
honlapon nyújt tájékoztatást a rendező.
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