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Wirtmann CEZ-futamot nyert Csehországban

A vártnál jobban sikerült Wirtmann Ferenc és Barna György szereplése a Vltava Ralin, ahol a 
Közép-Európai Zónakupa (CEZ) értékelését megnyerték, a C (kor)csoportban másodikak 
lettek, abszolút értékelésben pedig a hetedik helyen végeztek. A Grawe Életbiztosító által 
támogatott páros ezzel túl is teljesítette a kitűzött célt.  

„Nagyon nehéz, de nagyon jó verseny volt a Vltava Rali, borzalmasan élveztük” – mesélte 
Wirtmann. „Háromszor tudtuk letréningezni a pályákat, ami azt jelentette, hogy kb. 95%-os 
volt az itinerünk. A maradék öt százalékban viszont nagyot lehetett hibázni. Többnyire szűk 
pályákon folyt a verseny, jó mély árkokkal, amibe ha valaki beesett, csak a verseny végén 
tudták kivenni. Sok kő, fatuskó volt a levágokban, úgyhogy hullott a mezőny.

Nekünk sikerült gond nélkül teljesíteni a versenyt. Olyan gyorsan mentünk, ahogy csak 
tudtunk, nem spóroltunk. A C csoportban Tony Jansson vert meg egy Escort RS 2000-essel. 
Egészen pontosan úgy helyes, hogy elporolt minket minden gyorsaságin. Nem tudom mi volt 
az autójában, de hogy ő is nagyon ment, az biztos. 

A CEZ értékelésben a C csoport első helyén végeztünk, így maximális pontszámmal 
térhettünk haza. Mi az első ötbe vártuk magunkat, úgyhogy ezzel az eredménnyel 
maximálisan elégedettek vagyunk. Az Eb-értékelésbe nem neveztünk, így utólag már 
érdemes lett volna, mert két Lancia 037-es, egy Audi Quattro, két Porsche és egy Opel 
Ascona B mögött a hetedikek lettünk volna, a C csoportban pedig másodikok.” 

A Vltava Rali hivatalos weboldala:
http://www.pamk.cz/en/home/news

A Vltava Rali végeredménye:
http://www.ewrc-results.com/final.php?e=7809&t=Historic-Vltava-Rallye-2013
*Ezen a listán szerepelnek a historic mezőnyben értékelt olyan autók is, amelyek korcsoport  
alapján nem sorolhatók az FIA historic értékelésében, valamint ezeken az autókon 
versenygumi használata is engedélyezett volt. 

A CEZ Historic Ralibajnokság 2013-as naptára:
március 22–23. Rebenland Rali (Ausztria)
április 6–7. Eger Rali (Magyarország)
április 20–21. Vltava Rali (Csehország)
május 10–11. Saturnus Rali (Szlovénia)
június 1–2. Piancavallo Rali (Olaszország)
június 8–9. Velenje Rali (Szlovénia)
szeptember 1. Alpi Orientali (Olaszország) 
szeptember 20–21. ARBÖ Rali (Ausztria)
november 8–9. Mecsek Rali (Magyarország)
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