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Esős kalandok
A hétvégén került megrendezésre az Akácmézes Baranya Kupa, ahol
három bajnokság mezőnye is végigszáguldott a mecseki pályákon. Az
időjárás nem volt kegyes a párosokhoz, hiszen szakadó esőben kellett
minél gyorsabban teljesíteniük a gyorsokat. A programban a klasszikus
Remeterét – Árpádtető és a tempós Vasas – Zobákpuszta háromszor,
míg az újonc Komló – Komló gyorsasági szakasz kétszer szerepelt. 10.
gyorsaságiként pedig a Béta – Zobákpuszta, a superspeciál várt a
talpon maradtakra. A 45 párosból álló mezőnynek defektekkel,
kicsúszásokkal tarkított versenyben volt része.
A Rallye2 mezőnyében Órai Balázsék már az első gyorson az élre
álltak. Vezető pozíciójukat megtartották a verseny végéig, öt
szakaszgyőzelemmel a tarsolyukban. A Lukács – Mesterházi és a
Horváth – Kása kettős két-két győzelemnek örülhetett. Lukácsék a
második helyet szerezték meg az abszolút értékelésben, a harmadik
helyen a Popovics – Leutsch páros végzett.
Az F csoportban a Ranga – Hideg duó nem talált legyőzőre, egészen a
hatodik gyorsaságiig. Addig több mint másfél perc előnyt autóztak
össze, ám a körgyorsasági kifogott rajtuk, becsúsztak egy árokba és
csak a Rescue tudta kihúzni őket. Az első helyet így a Medvecz –
Medvecz kettős szerezte meg, pozíciójukat a hátralévő négy
gyorsasági szakasz megnyerésével biztosították be. A második helyre
Borbásék, míg a harmadikra Dudásék hozták be a Subarut.
A Rallye2 mezőnyét az M csoporttal kiegészítve láthatta a közönség.
Asiék itt is legyőzhetetlennek bizonyultak, a második helyen Hidegék
értek célba, akik nagyon örültek a szakadó esőnek. Borsiék első
versenyüket teljesítették a Mitsubishivel, ennek ellenére elégedetten
távoztak a harmadik helyért járó serlegekkel.
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Az Országos Historic Bajnokságból hat versenyzőpáros állt rajthoz az
Akácmézes Baranya Kupán. Az élen a Wirtmann – Schneer kettős
végzett a Ford Escorttal. A második helyet a Tóth – Bruckner – Skoda
trió szerezte, míg a dobogó harmadik fokát a Varga – Béres kettős
foglalhatta el. A Juhász – Rimár páros a hatodik gyorsaságiig második
helyen állt, azután a harmadik, majd a hatodik helyre csúszott vissza,
az utolsó gyorsot pedig már nem tudta teljesíteni.

