


Kedves Versenyzők! Kedves Szurkolók!

Öröm számunkra, hogy ebben az évben
központja lehetünk a Dunakanyar Rallynak, hogy
Salgótarján és Boldogkőváralja után, mi is
bemutatkozhatunk a verseny egyik
állomásaként. A térségben eddig ilyen első
osztályú és nagy volumenű rendezvényt még
nem szerveztek, ezért premier előtt állunk.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
Vác, a több mint ezeréves barokk kisváros
ebben az évben két rangos sportrendezvényt
bonyolíthat le. Az egyik közülük a Dunakanyar
Rally lesz, de idén mi biztosítjuk a helyszínt a
népszerű Spartan akadályfutó versenynek is.

Bár ezt a rally versenyt első ízben szervezik meg városunkban, korábban is
helyszínei voltunk hasonló rendezvényeknek, hiszen több, ebben a sportágban
sikeres versenyző él itt köztünk. Ők is rajthoz állnak a kétnapos futamon, így nekik is
szurkolhatunk majd. Nagy elszántsággal és izgalommal várják a Mercarius Rally1
Bajnokság idei harmadik viadalának kezdetét.

Az önkormányzat minden támogatást megad a szervezőknek és a versenyzőknek
ahhoz, hogy május utolsó hétvégéjén felbőghessenek a motorok, forrósodhassanak
a kerekek. Remélem, hogy a kölcsönösen jó együttműködés sikereként élhetjük
majd meg, hogy a jövőben is helyszínei lehetünk ennek a remek versenynek.

A csapatoknak, a versenyzőknek és a szurkolóknak is jó versenyhétvégét kívánok.
Mindenkit arra buzdítok, hogy szabadidejében nézzen körbe Vácon, hiszen számos
látnivaló mellett, kiváló vendéglátó- és szórakozóhelyek vannak nálunk. Külön
ajánlom figyelmükbe a város három Kolodko-szobrát (Kőkapu, Pannónia Ház,
vasútállomás), a híres Kőkaput (Köztársaság út), amelyen a legenda szerint nem
mert átmenni Mária Terézia, és a híres váci múmiákból készült Memento Mori
kiállításunkat (Március 15. tér 19.) is érdemes megtekinteni.

És végül ne felejtsék el, ahogy a szlogenünk is mondja: mindenkit szívesen látunk
Vácon. Nemcsak most, hanem bármikor!

Matkovich Ilona, Vác város polgármestere





A HÍDÉPÍTŐ DUNAKANYAR RALLY VÁC PROGRAMJA

Május 27., péntek
8:00 – 18:00, Adminisztratív átvétel itiner és GPS kiadása –

versenyiroda

Május 28., szombat
07:00 – 12:30, Technikai átvétel – Lukács és Tamás Kft.

13:30, Rajtceremónia – Vác, Fő tér

Gyorsasági szakaszok
14:37, GY1 – Márianosztra – Nagymaros/1

15:20, GY2 – Gombás – Sejce/1
16:58, GY3 – Márianosztra – Nagymaros/2

17:41, GY4 – Gombás – Sejce/2

Május 29., vasárnap
Gyorsasági szakaszok

8:13, GY5 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/1
8:46, GY6 – Felsőpetényi elágazás – Felsőpetény – Bánk/1

9:44, GY7 – Nagymaros – Márianosztra/1
12:27, GY8 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/2

13:00, GY9 – Felsőpetényi elágazás – Felsőpetény – Bánk/2
13:58, GY10 – Nagymaros – Márianosztra/2

16:41, GY11 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/3
17:54, GY12 – Nagymaros – Márianosztra/3 – Power Stage

18:59, Céldobogó – Vác, Fő tér









A belépésre jogosító karszalagokat a gyorsasági
szakaszok nézői pontjaihoz legközelebb eső rendőri
zárások 30m-es körzetében van lehetőség
megvásárolni, közvetlenül a Rendezőktől. Fontos, hogy
ezeken az értékesítési pontokon csak készpénzes
fizetésre van lehetőség. Bankkártyás fizetés kizárólag a
Versenyirodán (Vác, Madách Imre Művelődési központ)
történő vásárlás esetén lehetséges!

Karszalag ára: br. 3000 Ft



A versenyhétvége folyamán a Hauser results
lehetőséget biztosít az eredmények élő és folyamatos
nyomon követésére a logóra kattintva, vagy a QR kód
beolvasásával.

https://hauserresults.hu/live/live.php?error=public&ev=179


Ahogy a Bajnokság során már megszokhattuk, a Rallye
Rádió csapata ezúttal is élőben jelentkezik a helyszínről!
Az interjúk, élő közvetítések az alábbi logóra kattintva
vagy a QR kód beolvasásával érhetőek el.

https://rallyeradio.hu/


Mindannyiunk biztonsága és szeretett sportunk
érdekében szeretnénk Mindenkit megkérni, hogy a
rendezvény területén fordítson kiemelt figyelmet a
biztonságra. Mindig, minden esetben tartsuk be a
Sportbírók, a Rendezők, a Rendőrség, a Polgárőrség és
a Sportvezetők utasításait, kéréseit valamint figyeljünk
a pálya mellett dolgozó médiásokra. Soha ne álljunk a
kanyar külső ívére és ne közelítsünk meg esetlegesen
balesetet szenvedett autót, amíg a közvetlen veszély
egyértelműen el nem hárult. Soha, semmilyen
körülmények között ne lépjük át a kihelyezett szalagot
és véletlenül se érjünk a pálya különböző biztosító
elemeihez, terelőbólyáihoz, lassítóihoz, mert ezzel
könnyen közvetlen életveszélybe sodorhatjuk a
Versenyzőpárosokat és a pálya mellett dolgozókat,
nézőket.

KÖSZÖNJÜK!






