
 

A hétvégén szervezték meg az első versenyt a Transilvania Motor Ringen 

Október 13-14-én a Transilvania Motor Ringen szervezték meg a ROTAC 2018-as 
évadának utolsó versenyét, és ezzel hivatalosan is megnyílt az idén átadott 
motorsport-pálya. A Transilvania Motor Ringet a Maros Megyei Tanács építette, a 
beruházás összértéke elérte az 55 millió lejt. A Csergedi-tetőn kialakított 
motorpark építése idén fejeződött be, az új létesítményt a megyei önkormányzat 
egy osztálya fogja működtetni. 

A hétvégén szervezett verseny a Time Attack versenyek kategóriájába tartozik, 
egy olyan verseny amelyre bárki benevezhet, aki szereti a sebességet, és szeretné 
biztonságos körülmények között megméretni magát. A profik és az amatőr 
versenyzők ugyanazon a pályán mérettetik meg magukat, de nem egymást előzve 
versenyeznek, hanem mindenki egyedül teszi meg a köröket, és az nyer, aki a 
legrövidebb idő alatt fut egy kört. A ROTAC versenyeknek az a célja, hogy 
lehetőséget biztosítsanak az amatőr sportolóknak is a megmérettetésre, így a 
szervezők a kevésbé tapasztalt versenyzőket is várják és bíztatják, hogy 
nevezzenek be, szakértőik minden résztvevőt tanácsokkal látnak el. 

A ROTAC 2018-as évada 6 versenyt foglalt magába, ezek közül négyet a MotorPark 
Romania (Adâncata) területén, egyet a Hungaroringen, az évad utolsó versenyét 
pedig a Transilvania Motor Ringen szervezték meg. A hétvégi versenyre 31-en 
neveztek be. 

„Örvendek annak, hogy a Transilvania Motor Ringen szervezett első verseny 
sikeresen, problémák nélkül zajlott le. A motorsport-pálya építését idén fejezte 
be a megyei tanács, és a szakértőkkel való konzultáció nyomán úgy döntöttünk, 
hogy a működtetésére egy új szolgálatot fogunk létrehozni a megyei 
önkormányzaton belül. A nyáron jóváhagytuk a motorsport-park működési 
szabályzatát és a bérleti díjakat, és az ősz folyamán elindítottuk az 
alkalmazásokat, hogy kialakítsuk a park adminisztrálásával foglalkozó csapatot. A 
mai versennyel tulajdonképpen megnyitottuk a motor ringet, és bízom benne, 
hogy a sportesemények szervezői hamarosan újabb látványos versenyeket hoznak 
ide, erre a pályára” - nyilatkozta a tegnapi versenyt követően Péter Ferenc, a 
Maros Megyei Tanács elnöke.  

„Számunkra nagy öröm, hogy elkészült ez a motorpálya, és itt szervezhettük az 
évad utolsó versenyét. Ez egy olyan pálya, amely romániai szinten megemeli a 
mércét, a motorsport versenyek színvonalát. Jövőre biztosan visszatérünk még 
ide, és mások is jönni fognak, erről meg vagyok győződve”- nyilatkozta Octavian 
Drăgan, a ROTAC társtulajdonosa. 

A ROTAC versenyt idén negyedik alkalommal szervezték meg, és az eddigi évadok 
során több mint 200 egyéni résztvevője volt, akik közül többen többször is 
visszatértek, így összesítve több mint 500-an vettek részt az eddigi versenyeken. 
Az elmúlt évek során Románia mellett a Moldovai Köztársaságból, Bulgáriából, 
Szlovéniából, Ukrajnából, Franciaországból és az Egyesült Államokból érkeztek 



 

résztvevők. A versenyzők között amatőrök és profi versenyzők is voltak, de 
beneveztek olyan sztárok is, mint Cabral és Costin Giurgea. 
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