


ÖE 5- 7 NİLÜFER BELEDİYESİ  
SEYİRCİ ÖZEL ETABI

22 Temmuz Cumartesi Saat 17:50
23 Temmuz Pazar Saat 11:43

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı – Podyum Park arasında 
bulunan Hastane bölgesinde hazırlanan Nilüfer 
Belediyesi Seyirci Özel Etabı, Cumartesi ve Pazar 
günü iki kez geçilecek. 

Dağdaki etapları izleme imkanı olmayan ralliseverler, 
şehir merkezindeki bu etabı kolaylıkla izleyebilir.

40°.13’.314 K – 28°.58’.369 D

ÖE 1-3 MEHMET KÖPRÜCÜ 
22 Temmuz Cumartesi  
Saat 12:20 ve 15:54

Bu özel etabın startı Orhaneli’ye bağlı 
Topuk Köyünde yer almaktadır. Orhaneli 
istikametinde Doğancı barajını geçtikten 32 
km sonra sola Dağgüney - Firuz istikametine 
sola dönerek 6 km. kadar devam ederseniz 
start noktasına ulaşırsınız.

Etabın finişine ulaşmak için yine Doğancı 
Barajını geçtikten sonra 10 km ilerleyerek sola 
Dağakça, Uluçam yönüne dönerek ilerleyin. 
Solda Dağakça yönüne dönerek 2 km devam 
edince etabın son 1 km sini bu noktadan 
seyredebilirsiniz.

START : 40°.13’.343 K – 28°.58’.383 D
FINISH : 40°.03’.564 K – 28°.57’.394 D

SERVİS ALANI

FSM BULVARI – HASTANE ALANI 

Ralliye katılan tüm otomobillerin bakım ve 
ikmallerinin yapılacağı bu alan iki gün boyunca 
sürekli açık olacak. Ralli pilotları ile tanışmak, 
fotoğraf çektirmek ve sorularınıza cevaplar bulmak 
için en iyi fırsat servis alanına uğramak olacaktır...

40°.13’.343 K – 28°.58’.383 D

ÖE 2-4 ALİ SİPAHİ
 
22 Temmuz Cumartesi  
Saat  13:21 ve 16:52

Etabın startına Orhaneli yolunda Doğancı 
köyünün içinden piknik alanı tabelalarını takip 
ederek ulaşabilirsiniz. Ayrıca göl kenarından 
bu etabın startından itibaren 3 km.lik bir 
bölümü seyretmeniz mümkün. Etabın finişi 
Çalı-Atlas köyü girişinde soldaki toprak yolun 
başlangıcıdır.

START : 40°.13’.343 K – 28°.58’.383 D
FINISH : 40°.03’.564 K – 28°.57’.394 D



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
• Etaplara aracınızla girmek istiyorsanız, lütfen ilk 
aracın start saatinden 2 saat önce etaba gelmiş 
olun ve görevlilerin talimatlarına uygun noktalara 
park edin...
• Hem sizin, hem de pilotların güvenliği için 
süpürücü araç geçinceye kadar yerinizi lütfen 
terk etmeyin...
• Etapların stop noktaları genelde köy girişlerinde 
olduğundan, araç trafiğini, pilotların geçişlerini 
ve yarışın seyrini etkilememek için araçlarınızı 
mümkün olduğunca geniş alanlara park edin...

41 yıldır bu organizasyonun gerçekleşmesinde 
her zaman yanımızda olan Bursalı ralliseverlere 
verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

ÖE 9 REDBULL.COM
POWER STAGE
23 Temmuz Pazar / Saat: 15:09

Etabın startına ulaşmak için Orhaneli yolunda 
Doğancı barajını geçtikten 11 km sonra sola 
Göktepe yönünde ilerleyin. Göktepe köyü 
çıkışında start noktasına ulaşmış olacaksınız. 

Etabın finişine ulaşmak için yine Doğancı Barajını 
geçtikten sonra 10 km ilerleyerek sola Dağakça, 
Uluçam yönüne dönerek ilerleyin. Solda Dağakça 
yönüne dönerek 2 km devam edince etabın son   
1 km sini bu noktadan seyredebilirsiniz.

ÖE 6-8 SELÇUK ÖZSEVİNÇ
23 Temmuz Pazar  
1.GEÇİŞ - Saat 10:10
2.GEÇİŞ - Saat 13:21

Doğancı barajını geçtikten 11 km sonra sola 
Göktepe yönünde ilerleyin Köyün çıkışında 
start noktasına ulaşmış olacaksınız.  

Erenler ve Nalınlar köyünü geçtikten sonra 
solda Kromsan tabelasını göreceksiniz. Etabın 
16. Km.sindeki bu noktada, geniş bir alan 
izleyebilirsiniz.

Göktepe yönünde ilerlerken solda Bakara 
Farm çiftliğini geçtikten 1 km sonra sağdaki 
toprak yola girdikten 500 mt sonra etabın 
finişine ulaşabilirsiniz.

START : 40°.01’.584 K – 28°.56’.429 D
FINISH : 40° 01’.444 K - 28° 55’.196 D

39°.56'.52.50 K - 29°.04'.57.22 D

CANLI ETAP SONUÇLARI
www.rallisonuc.com




