
 
 
Kedves Sprintes és RTE-s Versenyzők! 
 
Sajnos a helyzet mit sem változott ... A szomorú valóság, hogy miként Ti is nehézségekkel 
küzdötök, megszenvedtek minden egyes gyorsasági kilométerért, úgy a rendezők 
sincsenek könnyű helyzetben. Manapság a tenni akarás, az eltökéltség sokszor kevésnek 
tűnik a túlélésért folytatott küzdelemben. Ennek ellenére igyekszünk mi, rendezők is a 
meglévő lehetőségeinket messzemenőkig kihasználva színvonalas, élvezhető versenyeket 
szervezni. 
 
Az AKÁCMÉZES - RUTIN Baranya Kupa előkészítése során igyekeztünk számotokra 
egy költséghatékony, de élvezetes versenyt összeállítani, amely a klasszikus mecseki 
pályákra épül. Célunk, hogy most is “A Versenyzőnek” érezzétek magatokat 
rendezvényünkön. 
 
Komló Városa 2003 óta látja vendégül a hazai ralis társadalom képviselőit, minden 
esztendőben szeretettel, nagy várakozással tekint az OB futamok elé. Reméljük, hogy ezt 
Ti is újra megtapasztaljátok az idei Baranya Kupán.  
 
Az idei versenyünkkel, az AKÁCMÉZES - RUTIN Baranya Kupa-val a egy olyan versenyt 
igyekeztünk életrehívni, amelyben HAZÁNK SPRINTES és RTE VERSENYZŐI egyaránt 
megtalálhatják a kedvükre valót, az igazi rallye-t.  
 
Akár Sprintes, akár RTE-s szemmel vizsgáljuk, az általunk kínált gyorsasági szakaszok és 
gyorsasági kilométerek egyaránt kecsegtetőek, és a verseny, a lebonyolítási rendszeréből 
fakadóan is KÖLTSÉGHATÉKONY!  
RÖVIDEN: TÖBBET, OLCSÓBBAN!  
Nézzétek meg a kiírást, tanulmányozzátok az útvonallapot és számoljatok! 
Éljetek a lehetőséggel, tartsatok velünk az AKÁCMÉZES - RUTIN Baranya Kupa-n! 
3 helyszín, 7 gyorsasági szakasz, összesen: 68 gyorsasági kilométer, SPRINTES 
ÁRON! 



 
A Baranya Kupa szerény lehetőségeihez mérten folytatjuk a sok éve megkezdett utat és a 
– reményeink szerint számotokra is élvezetes – „verseny program” mellett komoly 
hangsúlyt fektettünk a megfelelő komfort fokozat kialakítására is. 
 
Jó hangulatú versenyzéseteket az alábbi lehetőségek biztosításával kívánjuk elősegíteni: 
 
Kedvezményes szállások 
A Marco Racing Team felvette a kapcsolatot néhány környékbeli szállodával, 
vendégházzal (Sikonda Wellness; Hotel Béke Sziget, Zöld Béka Vendégház), annak 
érdekében, hogy  könnyítsük csapataitok dolgát. 
Nem túl nagy titok, a verseny minden programja (a gyorsasági szakaszokon kívül) Komló 
központtal bonyolódik idén is, így javasoljuk, éljetek a lehetőséggel, spóroljátok meg a 
felesleges autókázás költségét egy távolabbi településre és Komlón, valamint környékén 
válasszatok szállást! 
 
Pályabejárás 
A pályabejárás időpontja minden nevező számára egyaránt a verseny hétvégéjére, 
szombatra esik, így talán kevésbé káros a munkátokra, munkahelyetekre nézve. Talán az 
sem mellékes, hogy így csupán egyszeri leutazással megoldható az egész verseny. Több 
étteremmel is felvettük a kapcsolatot, így már a pályabejárás idején is kedvezményesen 
tudtok étkezni! (részletek: itiner átvételkor, szórólapon) 
 
Teszt 
Az idei “utolsó” hivatalos TESZTre, 2011. október 07-én biztosítunk lehetőséget, egy 3km-
es, megfelelően felépített és biztosított szakaszon (A teszt megrendezéséhez minimum 10 
jelentkező szükséges. A teszt térítéses). 
 
Egyéb étkezési lehetőség 
A szombati napon, már az adminisztratív átvétel helyszínén - Sikonda Wellness Hotelben - 
kedvezményes menüvel várnak benneteket.  A szervizparkban a Talabér büfé most is 
frissen sült rántott hússal és egyéb frissensültekkel várja az éhezőket, és több komlói 
étterem is készít Rallye Menüt a verseny hétvégéjére. (részletek: itiner átvételkor, 
szórólapon) 
 
Buli 
2011. október 7.-én, pénteken este, a fakultatív átvétel után, annak helyszínén a Sikonda 
Wellness Hotelben várunk minden Versenyzőt és csapattagot a ZENÉS AQUA RALLYE 
PARTY-ra, amely egy sok medencés, koktélos, és mint a neve is jelzi zenés mulatság. 
Fürdőgatya, fürdőruha ne maradjon otthon! A Baranya Kupa résztvevőit kedvezményes 
belépővel, és koktél akciókkal várjuk.  
 
Remélve, hogy a fentiek segítségetekre lesznek a jó hangulatú, könnyebb, vidámabb, 
elégedettebb versenyzésben várunk minden Versenyzőt az idei szezonzáró bajnoki 
versenyre, az AKÁCMÉZES - RUTIN  Baranya Kupa-ra! 
 
Üdvözlettel: 
 
Markó Tibor és a Marco Racing Team csapata 


