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NÉZŐI INFORMÁCIÓ - SZAKÁGI KÖSZÖNTŐ

Kedves Rally Rajongó!

Még ki sem hűltek az ORB és az ORC gumijai, máris itt az Eger Rally!
Április utolsó hétvégéjén, a Rally2 és a V-Team Consulting Rally3
Bajnokság rendívül erős mezőnye és komoly, másodpercekre menő
csaták várhatóak! Érkeznek az Orfűi dobogósok, Spindler, Fogarasi,
Zsebe a Rally2-ben, Zákányi, Fábián és Takács a Rally3-ban! Lesznek
olyanok is, akik még csak most csatlakoznak a pontvadászathoz.
Szombaton a pályabejárások után, már egy kora esti szakasszal
melegíthet be mindkét mezőny. Vasárnap a Rally2 három, a Rally3
pedig két körben teljesíti a Bátor - Pétervásári elág és a Sirok-
Egerbakta klasszikus Egri pályákat! A nap végén, célceremónia az
Egri Hotel Allure-nél! Szeretettel várunk!



NÉZŐI INFORMÁCIÓ – POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó! Kedves Rajongó!

Eger Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy Eger város mind az egrieknek, mind a
városunkba látogatóknak mindig tartalmas és élményekkel teli kikapcsolódást nyújthasson. A
méltán töretlen népszerűségű, nagyszabású Eger Rally sportrendezvény idén sem maradhat el!
Idén is átélhetjük, hogy a sportág szerelmesei és a lelkes érdeklődők szinte egyszerre veszik a
levegőt az elsuhanó járművek láttán, engem pedig ismét megtiszteltek azzal a lehetőséggel,
hogy a zászlóval intve megnyithatom a versenyt.
A bükki, kanyargós utak „leküzdése” után, idén is arra biztatom Önöket, vegyenek részt egy
történelmi időutazáson Egerben, ismerjék meg értékeinket, sétáljanak a megújult
belvárosban, másszák meg az egri várat, csodálják meg a panorámát, kóstolják meg díjazott
egri borainkat, töltődjenek fel a Török Fürdőben, az Eger Termál Strandfürdő medencéiben és
az egri vendéglátóhelyeken!

Élvezzék városunk minden lehetőségét és az egriek méltán híres vendégszeretetét!

Mirkóczki Ádám

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere



NÉZŐI INFORMÁCIÓ - PROGRAM

Április 30., szombat

17.23, GY1 – Szuperspeciál, Egerszalók – Eger 18.23, GY1 – Szuperspeciál, Egerszalók – Eger



NÉZŐI INFORMÁCIÓ - PROGRAM

Május 1., vasárnap

9:33, GY2 – Bátor – Pétervásárai elágazás
10:06, GY3 – Sirok – Egerbakta
12:34, GY4 – Bátor – Pétervásárai elágazás
13:07, GY5 – Sirok – Egerbakta
15:35, GY6 – Bátor – Pétervásárai elágazás
16:08, GY7 – Sirok – Egerbakta
16:38, Díjkiosztó – Eger, Hotel Allure

10:53, GY2 – Bátor – Pétervásárai elágazás
11:26, GY3 – Sirok – Egerbakta
13:54, GY4 – Bátor – Pétervásárai elágazás
14:27, GY5 – Sirok – Egerbakta
14:57, Díjkiosztó – Eger, Hotel Allure



TÉRKÉP | Bátor – Pétervásárai elágazás



TÉRKÉP | Egerszalók – Eger



TÉRKÉP | Sirok – Egerbakta



NÉZŐI INFORMÁCIÓ - JEGYVÁSÁRLÁS

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
történő vásárlás esetén lehetséges (3300 Eger, Kistályai u. 20. (Renault Shick-R))

Karszalag ára: br. 3000 Ft



NÉZŐI INFORMÁCIÓ – EREDMÉNYEK 

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=178


NÉZŐI INFORMÁCIÓ – RALLYE RÁDIÓ 

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/


NÉZŐI INFORMÁCIÓ - BIZTONSÁG

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.



TÁMOGATÓINK



JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!


