A két Zoltán – Veres a levegőben, Harsányi a crosspályán – lehet a közönség kedvence a
hétvégén rendezendő nyirádi FIA Rallycross Európa‐bajnoki futamon

Az óvatosság száműzve, mindenki odateszi magát és az autóját
Fantasztikus csatát és igazi sztárparádét ígér június első hétvégéjén, a Nyirádon
rendezendő FIA Rallycross Európa‐bajnoki futam. Mivel ebben a sportágban nincs
világbajnokság, így a kontinensviadal a csúcs, ezért aki számít, az mindenki ott lesz a
rajtnál. A 65 indulóból 14 magyarért szurkolhatnak a kilátogató nézők, akik közül a
legnagyobb esélye a Super Cars kategória hatszoros magyar bajnokának, Harsányi
Zoltánnak van egy döntős hely elérésére. Ahogy a verseny sajtófőnöke, Budai Ferenc
elmondta, aki a hétvégén kilátogat a nyirádi pályára, nem bánja majd meg, hisz hatalmas
élmény lesz a modernkori gladiátorok összecsapása. Ráadásul nemcsak a földön, hanem a
levegőben is egy világsztár, a műrepülő Európa‐bajnok, Veres Zoltán szórakoztatja majd a
nézőket.
Úgy tűnik, minden adva van, hogy a hétvégén egy igazán izgalmas, a sportág csúcsát jelentő FIA Európa‐
bajnoki futamot rendezzenek Nyirádon. A magyar helyszínen a rallycross legjobbjai adnak randevút
egymásnak, hogy aztán a pályáról száműzzék az óvatosságot, és mindenki odategye magát és az autóját a minél
jobb szereplés érdekében. Pénteken még csak a gépátvétel zajlik majd mindhárom kategóriában (Super Cars,
Super 1600 és Touring Cars), ám szombaton – június 2‐án – délelőtt felbőgnek a motorok, és az első
szabadedzéssel elszabadul a pokol, a látvány kézzel foghatóvá válik. Ráadásul két szabadedzés után
rendezendő három előfutam eredményei alapján alakul majd ki a finálé mezőnye, azaz ekkor derül ki, ki kerül
be az A, a B és a C döntőbe, melyeket június 3‐án, vasárnap délután háromtól tartanak.
„Miután rallycrossban nem rendeznek világbajnokságot, így a kontinensviadal a sportág legnagyobb
megmérettetése. Összesen 65 versenyző nevezett, ebből 14 magyarért szurkolhatnak majd a nézők, akik közül a
Super Carsban induló Harsányi Zoltánnak akár döntős esélyei is lehetnek” – mondta Budai Ferenc, a verseny
sajtófőnöke.
A kategória hatszoros magyar bajnoka, háromszoros Zóna bajnoka azonban úgy véli, szerencsére is szüksége
lenne ahhoz, hogy bekerüljön az A döntőbe.
„Nagyon várom már a hétvégét, ugyanis engem nagyon feldob, ha hazai közönség előtt versenyezhetek.
Mindent megteszek majd a jó szereplésért, de ha elkerül a szerencse, akkor számomra a B döntő a realitás.
Odateszem magam az első pillanattól, és bízom abban, hogy sikerül kellemes meglepetést okoznom. Múltkor
nagyon jól ment itt az autó, a teszteken is jól viselkedett, remélem, most is kiadja magából a maximumot” –
fogalmazott az egy Mitsubishivel versenyző Harsányi.
Az már szinte biztos, hogy vélhetően telt ház előtt kell az indulóknak bizonyítani, ugyanis a környék
szálláshelyeit már napokkal ezelőtt lefoglalták, valamint a jegyek is szépen fogynak elővételben. Jó hír, hogy a
szervezők ezúttal is a két évvel ezelőtti árakon adják a belépőket.
„A vasárnapi, nézőtérre szóló jegy mindössze 4200, míg a depóba is belépésre jogosító 5200 forintba
kerül.
A 14 éven aluliak ingyen nézhetik meg a versenyt, de szükséges melléjük egy felnőtt jelenléte is.
A döntők előtt a műrepülő Európa‐bajnok, Veres Zoltán szórakoztatja majd a közönséget, így
nem csak a földön, hanem a levegőben is páratlan látványban lesz része azoknak,
akik kilátogatnak a versenyre” – vélekedett Budai Ferenc.

A PÁLYA LEÍRÁSA
Hely: Nyirád, külterület
Telefon: +36 30 6595758
Hosszúság: 1220 méter
A pálya szélessége a rajtnál: 15 méter
Legnagyobb szélesség: 16 méter
Legkisebb szélesség: 12 méter
A pálya összetétele: 48 % murva és 52 % aszfalt
Helyszín: A versenypálya a Balatontól északi irányban 25 km‐re, Nyirád település közelében, a falutól délnyugati
irányban kb. 5 kilométerre található. A helyszín kizárólag a Nyirád‐Tapolca útról közelíthető meg.
GPS: N: 46º 58’ 11”,E: 17º 25’ 00” .

A június 1‐3‐i FIA Rallycross Európa‐bajnoki futam programja
Péntek
14:00 ‐ 19:00 Gépátvétel: az átvétel kategóriánként történik az alábbi sorrendben:
14:00‐15:00 Touring Cars
15:00‐16:30 Super1600
16:30‐19:00 Super Cars
Szombat
10:00 Versenyzői eligazítás
10:30‐11:45 Szabadedzés (4 kör)
11:45‐12:15 Szünet
12:15‐13:30 Szabadedzés (4 kör)
14:00 Hivatalos időmérő edzés
16:00 1. Előfutam kezdete
Vasárnap
8:00‐9:00 Warm up (2 kör)
9:10 Megnyitó
9:30 2. Előfutam kezdete
11:30 3. Előfutam kezdete
14:00 Versenyzői dedikálás
14.30 Veres Zoltán műrepülő Európa‐bajnok légi bemutatója
15:00 Döntő futamok kezdete (6 kör)
18:00 Hivatalos díjátadó ünnepség a Rajtelőkészítő csarnokban

