
Invitatie!    

 

 

Va invitam la Winter Rally Covasna care implineste 10 ani. 

Au trecut zece ani de când am inceput organizarea acestui eveniment special. 

Prima competitie a avut loc in conditii de iarna adevarate, cu malul de zapada de cativa metrii pe 

marginea probelor speciale, care insa nu mai regasesc in zilele noastre. Urmatorii ani ne-au 

invatat sa gestionam capriciile vremii, sa prelungim lungimea probelor speciale si introducerea 

utilizarii obligatorie a anvelopelor profesionale cu cuie. 

Competitia din anul 2017 este programata in perioada 12-17 ianuarie, si speram sa organizam 

aceasta competitie in exclusivitate pe zapada si gheata. 

Probele speciale se vor derula in jurul localitatii Comandau, situata la o altitudine de aproximativ 

1 km de nivelul marii. 

Oricine este bine venit, va asteptam cu drag! 

 

Simon Árpád 

Organizator 

 

Date tehnice ale raliului     Pentru Rally Sprint 

Lungimea totala: 243,1 km      Lungimea totala Rally Sprint:160 km 

Lungimea probelor speciale: 126.8 km    Lungimea probelor speciale: 75.2 km 

Numarul Probelor Speciale: 10     Numarul Probelor Speciale: 6 

 

 

 

Invitation,  

 

 

We have the pleasure to invite you to the 10th anniversary of Winter Rally Covasna.  

Already 10 years past form the moment when we start to organize this special Rally event. 

First race take place in perfect winter conditions, with few meter high snow mound side of the 

stages, unfortunately much smaller in the last years. In the past years we learn to manage the 

weather capriciousness, we extend the length of the special stages and introduce mandatory 

extreme winter race tires. 

The next race is planed for the period 12-17 January 2017 and we deeply hope the surface of the 

stages will be exclusive snow and ice. 

The special stages of the race will be, as usual, around Comandou municipality located at an 

altitude of over 1000m over the see level (1000mOSL). 

Everybody will be Welcome and we looking forward to meet you there. 

 

Simon Árpád 

Organizer 

 

Total distance of the rally: 243,1 km 

Total distance SS:126.8 km 

Number of SS: 10  



 

Meghívó!   

 

 

Kedves versenyzők! 

Szeretettel meghívunk a Kovászna-i Winter Rallyra, amely idén ünnepli a 10 éves jubileumi 

futamát. 

Tíz év telt el azóta, hogy nekibátorkodtunk ennek a különleges eseménynek. Első versenyeink 

még igazi téli körülmények közt zajlottak, volt ahol a pálya két szélet több méter magas hófal 

alkotta, ez ma már nem jellemző a futamainkon. 

Az elkövetkezendő évek megtanítottak az időjárás visszontagsáit kezelni, a pálya hosszát 

igények szerint megnövelni, a szögesgumik kötelező használatát bevezetni.  

A 2017 -es évben kerülő verseny január 12-15 között fog zajlani, célünk, hogy ezt kizárolag 

havas pályán rendezzük meg. 

A gyorsasági szakaszoknak Kommandó település és környéke ad majd otthont, amely 1 km-es 

tengerszint felletti magasságával Háromszék legmagassabban fekvő települése. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Simon Árpád 

Szervező  

 

Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza: 

A verseny távja: 243,1 km 

Gyorsasági szakaszok száma: 10 

Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 126,8 km 
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