
 

Az ország legjobb versenyzői tesztelik a Transilvania Motor Ringet 

 

A Maros Megyei Tanácsa a Mures Rally Team Egyesülettel közösen szervezi meg 

2018. november 10-én a Transilvania Motor Ring megnyitóját. A rendezvény 

keretében autós és motoros bemutatókra kerül sor, illetve egy külön 

programpontként a Maros megyei profi versenyzők is tartanak egy bemutatót.   

A rendezvény célja megmutatni mind a nagyközönség, mind a motoros versenyek 

szervezői és a hivatásos versenyzők számára a pályát és a pálya műszaki 

lehetőségeit. Nem versenyt szervezünk, hanem azt szeretnénk, hogy a 

motorsportokra, illetve a versenyzőkre, versenyautókra, irányítsuk a figyelmet. 

A rajtoló piloták között olyan ismert személyek szerepelnek mint Titi Aur, Mihai 

Leu, Costi Stratniv, Emil Nestor és Teodor Pârvu autóversenyzők, de Robert 

Mureșan, Titi Moldoveanu, Vlad Bar, Ionel Pașcotă és Remus Nădășanu 

motorversenyzőket is láthatjuk majd. A rajtlistát a jövő hét folyamán tesszük 

közzé.  

A Transilvania Motor Ring a legnagyobb motorsport pálya Romániában és az 

egyetlen Erdélyben. A komplexum 35 hektáron fekszik, 4 km-re a Tordát 

Borszékkel (Torda-Marosvásárhely-Maroshévíz-Borszék) összekötő DN15-ös úttól és 

1,7 km-re a Nyárádtőt Szeben megyével (Nyárádtő-Felsőkápolna-Szeben megye) 

összekötő DJ 151 B megyei úttól.   

A pálya hossza 3.708 méter, szélessége 11-14 m között változik. Az itt található 

adminisztratív épületek biztosítják a versenyekhez szükséges felszerelést és 

működtetést. Az adminisztratív épületekben található egy három férőhelyes 

technikai központ, digitális vezérlő központok, időmérő állomás, versenyigazgató 

számára fenntartott hely, TV és rádió stúdió, konyha, várakozó, díjkiosztó dobogó, 

konferencia terem és felszerelt kurzusterem.    

A versenyzők számára 11 boksz és bokszutca, két mellékhelyiség, hat iroda és a 

csapatok számára fenntartott munkaszobák állnak rendelkezésre. A bokszok 

egyfázisú és háromfázisú elektromos árammal vannak ellátva és mosdóval is 

rendelkeznek.  

Az 1428 férőhelyes lelátó hossza 52,50 méter, szélessége 12,50 méter. 

A Transilvania Motor Ring megépítése 55 millió lejbe került, a beruházás 

megvalósítására a 2007-2013 közötti Regionális Operatív Program keretében nyert 

támogatást a megyei tanács. 



 

A Transilvania Motor Ringet bármely fizikai vagy jogi személy (klubok, 

egyesületek) bérelheti magánrendezvényekre vagy közönség számára is nyitott 

eseményekre, sportversenyekre, kiállításokra, bemutatókra, csapatépítőkre, nyílt 

napra.  
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