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HunGarian Baja 2017

Terepralis sztárparádé

Különös időszakot él manapság a honi autósport. 
Egymásnak adják a „kilincset” a legrangosabb világ-
versenyek, amelyeken rendre kiemelkedőn teljesíte-
nek a hazai rendezők, mégsem felhőtlenül elégedett 
mindenki. Szakágtól függetlenül, sokak távolmara-
dásukkal tiltakoznak a jelenlegi rendszer ellen, így 
például, hiába tartják, „Európa legszínvonalasabb ra-
libajnokságának a magyart”, mindig akadnak hiány-
zók. De ez a kettősség volt jellemző a terepralizás 
tekintetében csúcsot jelentő hazai világkupa futamra, 
a HunGarian Baja-ra is. Igaz, ez a szakág sosem tar-
tozott a legnépesebbek és legnépszerűbbek közé, a 
benne érdekeltek révén mégis az egyik legnagyobb 
megjelenéssel bír (bírt) a televíziókban. Sajnálatos 
azonban, hogy ezek a „fellángolások” csak egy-egy 
versenyre és nem az egész szezonra tejednek ki, így 
a kevésbé bennfentesek nem is tudják, hogy akár itt a 
közelben is láthatnak „csodát”. A Tereprali Világkupa 
évek óta egyik legjobban várt eseménye, a HunGari-
an Baja, amit a maroknyi rendezőcsapat, évről-évre 

Nasser Al-Attiyah a veszpré-
mi dombok terepralis királya! 
A katari pilóta, immáron ne-
gyedik alkalommal győzött a 
Tereprali Világkupa magyar-
országi futamán  

igyekszik valamivel különlegessé, emlékezetessé 
tenni.

A Baja versenyzés is, a hosszú szelektív szaka-
szokról szól, amelyeken nem néhány perc az átha-
ladás, hanem inkább órákban mérhető az idő. Ennek 
megfelelően sokáig kell koncentrálni és persze be-
osztani mindent, a szellemi, fizikai erőt, és a technikát 
is. Ez valóban komoly kihívást jelent, talán ezért is 
kisebb a hazai csapatok érdeklődése iránta, hiszen 
speciális felkészültséget igényel. A hazai „nagy ne-
vek” távolmaradása ellenére, külföldi sztárokból idén 
sem volt hiány a HunGarian Baján. Az autósok közül 
eljött Veszprémbe, pl. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux 
Overdrive), Mikko Hirvonen (Mini John Cooper Works 
Rally) vagy éppen, Martin Prokop (Ford F150 Evo), de 
teljesítette a versenyt a dél-afrikai, Conrad Rautenba-
ch (Mini John Cooper Works) is, aki mind-mind a rali 
világbajnokság résztvevői voltak korábban, s akikért 
nem is olyan rég még kilométerek ezreit is képesek 
voltak autózni honfitársaink, hogy egy-egy WRC fu-
tamon csápoljanak nekik. Most itt voltak nálunk, de 
valahogy úgy tűnt, az őket megillető tömeg hiányozott 
a veszprémi dombokról. 

A verseny, az „igazi” rajtsorrendet is eldöntő, 11 
kilométeres Szuper-speciál szakasszal kezdődött, 

amelyen Al-Attiyah volt a leggyorsabb, a cseh Pro-
kop és a finn Hirvonen előtt. A terepraliban nem 
(csak) azért fontos a rajtsorrend, mert az elől hala-
dók takarítják a pályát, hanem azért is, mert a nyo-
mot is ők fektetik. Későbbi rajpozícióból indulva egy-
részt tisztább, másrészt „látható” pályán lehet menni. 
Utóbbiban ugyan van némi kockázat is, mert ha a ko-
rábbi indulók eltévedtek, akkor annak a „követőkre” 
is lehet negatív hatása. Al-Attiyah a 4., Hirvonen a 10. 
indulási pozíciót választotta!

A valódi versengés során naponta, 2-2 szelektív 
várt a versenyzőkre, de szombaton 140, vasárnap 
pedig kis híján 100 km-es távval! Ezek közül mind-
egyik, a katari/francia, Al-Attiyah/Mathieu Baumel 
párosnak sikerült jobban, hol kisebb, hol komolyabb 
idővel voltak gyorsabbak, a finn/német, Hirvonen/
Andreas Schulz kettősnél, végül pedig, 3’38” különb-
séggel zárták a versenyt. Al-Attiyah pedig újabb ma-
gyar sikerével, immáron négyre növelte a HunGarian 
Baja-n aratott győzelmei számát.

„Ez az egyik kedvenc versenyem, attól kezdve sze-
retem, hogy 2008-ban először itt jártam. Mások itt 
a pályák, mint bárhol máshol a világon, dobálósak, 
technikásak, végig koncentrálni kell, ha az ember 
nem akar hibázni. De éppen ez tetszik benne. Imá-

dom a kihívásokat, és azokból a magyar világkupa 
futam mindig rejt néhányat. Nagyon örülök, hogy 
negyedszer is nyerni tudtam Magyarországon. Nem 
volt könnyű, egyáltalán nem – végig koncentrálni 
kellett, annyira, hogy a vasárnapi első szakasz végén 
azon kaptam magam, hogy elfelejtettem inni. De az 
időjárás jó volt, a pálya jó volt, szurkolókat is láttunk 
az út szélén és az autónk is tökéletesen működött. 
Úgyhogy élveztük nagyon!” – mondta Al-Attiyah.

Hirvonen, kemény menetre számított a verseny 
kezdetén és így is lett. A lengyel, cseh és szlovák 
versenyzőkből álló üldözőboly sem volt jelentősen 
lassabb, ám igazából sosem veszélyeztették az élen 
állókat. A legjobb magyar kettős, Lónyai Pál/Horn 
Albert duó (Lpr Porsche Macan), végül a 9. helyen 
ért célba, 41’21” lemaradással. A pálya és egyáltalán 
a verseny nehézségét az is jelezte, hogy többen is 
felborultak, árokba csúsztak, még a hazaiak közül is, 
akik pedig a Veszprém- és Mikulás Ralikról is ismer-
hették a környéket…

A MASSZÍV FORDDAL 
PROKOP PARÁDÉZOTT

VESZPRÉMBEN KÜLÖN-
LEGES MOSZKITÓK IS 
RÖPKÖDTEK! JUHÁSZ 
GÁBOR, A KLEMENT 
YAMAHA MOSQITO-VAL 
SZERZETT ÉRMET

A RENDEZŐK 
MINDEN ÉVBEN 
IGYEKEZNEK 
MEGLEPETÉSEK-
KEL SZOLGÁLNI

AL-ATTIYAH OTTHONOSAN MOZOG 
VESZPRÉM KÖRNYÉKÉN, NEGYEDIK 
ALKALOMMAL GYŐZÖTT A HUNGA-
RIAN BAJA VERSENYEN

JAKUB PRZYGONSKI DOBO-
GÓSRA VETTE A FIGURÁT

DOMZALA NEM IJEDT MEG 
EGY KIS POCSOLYÁTÓL

LÓNYAIÉK A RAJTSZÁMUKNAK MEG-
FELELŐ HELYEN, A LEGJOBB MAGYAR-
KÉNT ZÁRTÁK A VILÁGKUPA FUTAMOT

HIRVONEN MINIMÁLIS KÜLÖNBSÉGGEL, DE A MÁSODIK HELYRE SZORULT


