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Miskolc helyett Saturnus Rali

Kihagyja az Országos Historic Ralibajnokság harmadik, negyedik fordulóját Miskolcon 
Wirtmann Ferenc és Barna György, helyette a Historic CEZ-bajnokság negyedik futamán, a 
szlovén Saturnus Ralin állnak rajthoz. A Grawe Életbiztosító Zrt. által támogatott páros az 
idén a Historic CEZ-bajnoki címét szeretné megvédeni, ami felé jó úton haladnak, hiszen 
három futam után vezetik a bajnokságot. 

„Nagy dilemma előtt álltunk ezzel a hétvégével kapcsolatban” – mondta Wirtmann Ferenc. 
„Szerettünk volna a magyar és a CEZ-bajnokságban is indulni, de sajnos nem tudunk 
egyszerre két helyen lenni. Végül úgy döntöttünk, hogy a CEZ-be már elég sok energiát 
öltünk, három futam után vezetjük a bajnokságot, amit jó lenne megtartani.”

„A Saturnus Rali híres futam Szlovéniában, a historic-versenyzők körében is közkedvelt. 
Megint sok és erős ellenfelünk lesz, ráadásul úgy tűnik, hogy a CEZ-bajnoki címért folyó 
versenyben elsősorban osztrák versenyzőkkel kell megmérkőznünk, akik szintén indulnak 
ezen a ralin.”

„Most sem lesz könnyű dolgunk, de a ralinak éppen ez a szépsége. A CEZ-értékelésben egy 
dobogós helyezéssel már elégedett lennék.”

„Nagyon sajnálom, hogy Miskolcon nem lehetünk ott, de a szurkolóknak ígérem, hogy a 
hátralévő magyar historic-versenyeken kárpótoljuk őket, az ellenfeleinknek pedig üzenem, 
készüljenek, mert ezt a versenyt ugyan kihagyjuk, de ez nem jelenti azt, hogy a bajnokságban 
könnyen adjuk a bőrünket!”

A Saturnus Rali hivatalos weboldala:
http://www.rally-saturnus.si

A Saturnus Rali nevezési listája:
http://www.rally-saturnus.si/en/1021/Official_notice_board.aspx

A Wirtmann–Barna kettős 2013-as CEZ eredményei:
Rebenland Rali 2. hely
Eger Rali 1. hely
Vltava Rali 1. hely

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)

http://www.rally-saturnus.si/
http://www.rally-saturnus.si/en/1021/Official_notice_board.aspx


szeptember 1. Alpi Orientali (Olaszország) 
szeptember 20–21. ARBÖ Rali (Ausztria)
november 8–9. Mecsek Rali (Magyarország)

A Textura Sport Club partnerei: Grawe Életbiztosító Zrt., Textura Kft., Beanett Bt.  
Munkaruházat, Iharos és Goller Kft., Kumho


