
Hirvonen arra hajtott, hogy megismételje a 
tavalyi sikerét, de erre nemigen volt esélye, 
mivel Al-Attiyah egyértelművé tette a fölényét 
– ötből négy szakaszt megnyert, sőt, az utolsót 
is csak egy másodperccel veszítette el.
„Nagyon örülök neki, hogy negyedszer is 
nyerni tudtam Magyarországon, attól kezd-
ve szeretem ezt a versenyt, hogy 2008-ban 
először itt jártam. Nem volt könnyű, végig 
koncentrálni kellett, annyira, hogy a vasár-
napi első szakasz végén azon kaptam ma-
gam, hogy elfelejtettem inni. De az időjárás 
jó volt, a pálya jó volt, sok szurkolót láttunk 
az út szélén, és az autónk is tökéletesen mű-
ködött. Úgyhogy élveztük nagyon” – mond-
ta a győztes.
Mikko Hirvonen igazából már a vasárna-
pi első szakasz után tudta (akkor már több 
mint három perc volt a hátránya), hogy 
egyetlen esélye van nyerni, ha Al-Attiyah hi-
bázik. A katari azonban nem tette meg ezt a 
szívességet.
„Nasser megint nagyon-nagyon gyors volt, 
és nem volt meg a kellő tempónk, hogy le-
győzzük őt” – mondta Hirvonen. „Pedig a 
délelőtti szakasz első negyven kilométerén 

tényleg a határon autóztam, de azután adó-
dott néhány rizikós pillanat, úgyhogy kicsit, 
de tényleg csak egy kicsit visszavettem a 
tempóból, mert úgy éreztem, hogy ha nem 
teszem, felborulunk. A második hely nem 
rossz, de sohasem tesz tökéletesen boldog-
gá. Nasser persze nagyon erős ellenfél, min-
dig nehéz lesz ledolgozni azokat a másod-
perceket, perceket, amiket kapunk tőle, de 
hiszek benne, hogy lehetséges.”
Legjobb magyarként a kilencedik helyen ér-
kező Lónyai Pál végzett, aki végig koncentrál-
tan versenyzett és jól tartotta a pozícióját. „Si-
került az úton tartani a kocsit, de akadt néhány 
nagyon rizikós pillanat, amikor csak remény-
kedtünk benne, hogy nem borulunk fel, vér-
beli Baja-verseny volt ez” – nyilatkozta Lónyai.
A motorosoknál a tavalyi Dakar második 
helyezettje, a szlovák Stefan Svitko egyér-
telműen kiemelkedett a mezőnyből: pokoli 
gyors volt, és még úgy is megnyerte az ösz-
szes szakaszt, hogy a vasárnapi elsőn elesett.
„A délelőtti szakasz nem sikerült túl jól szá-
momra, mert körülbelül ötven kilométerrel 
a rajt után kicsúszott alólam a motor a síkos 
köveken, de szerencsére sem nekem, sem 

a versenygépemnek nem lett baja. Aztán 
harminc kilométerrel a cél előtt elment a 
hátsó fékem, úgyhogy ez is nehezítette a 
dolgomat. Összességében nagyon boldog 
vagyok, hogy sikerült megnyernem életem 
első Hungarian Bajáját.”
A dobogó második fokára Alessandro Ruo-
so állhatott fel, aki szintén nem volt elége-
detlen, hiszen megerősítette éllovas pozíci-
óját a világkupa összetett pontversenyében. 
Legjobb magyarként Hodola Richárd vég-
zett az Európa-bajnoki értékelés második 
helyén. „Jó volt megmérettetni magam eb-
ben az erős nemzetközi mezőnyben. Már az 
elején boldog lettem volna, ha az abszolút 
tízben végzek, ez sikerült is, amit lehetett, 
kimotoroztam magamból.”
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AL-ATTIYAH ÉS SVITKO  
A MEZŐNY FELETT
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A kétszeres Dakar-győztes Nasser Al-Attiyah még inni is elfelejtett 
az egyik szelektív szakasz során, mert annyi dolga volt a tereppel, 
illetve persze próbálta tartani a tempót, hiszen nem akárki loholt 
a nyomában a gyári Minivel: a rali-világbajnokságon négyszer 
összetett második Mikko Hirvonen, aki történetesen tavaly – a katari 
távollétében – megnyerte a tereprali világkupa magyar futamát.
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A HUNGARIAN BAJA VÉGEREDMÉNYE:
AUTÓSOK

 1. Al-Attiyah, Baumel (katari, francia, Toyota Hilux)  5:24:54
 2. Hirvonen, Schulz (finn, német, Mini John Cooper)  +3:38
 3. Przygonski, Colsoul (lengyel, belga, Mini John Cooper)  +8:02
    ...
 9. Lónyai, Horn (magyar, Porsche Macan)  +41:21

MOTOROSOK
 1. Svitko (szlovák, KTM)   5:37:54
 2. Ruoso (olasz, KTM)    +16:53
 3. Brabec (lengyel, Husqvarna)  +22:20


