04 Ağustos Cumartesi
Seyirci Noktaları
ÖE 1-3 NİLÜFER »
Saat 11:40 (1.Geçiş) Saat 14:44 (2.Geçiş)
Etap Startı (40° 6'40.03"K- 29° 4'21.23"D) Uludağ yolunda
Milli Park girişine kadar ilerleyin. Gişelere gelmeden hemen
önce sağdaki Soğukpınar sapağındadır. Erken saatte gelirseniz
etabı geçerek Bağlı köyü piknik alanına ulaşabilir, bu
noktada hem piknik yapabilir, hem de pilotların etap içindeki
performanslarını seyredebilirsiniz.
Etap Finişi (40° 3'30.15"K - 29° 7'4.06"D) Soğukpınar
Köyü girişi sağlık ocağı önündedir. Bu noktaya Keles yolunu
kullanarak Karaislah köyü karşısındaki sapaktan sola dönüp
4.5 km ilerleyerek ulaşabilirsiniz.

ÖE 2-4 SELÇUK ÖZSEVİNÇ »
Saat 12:30 (1.Geçiş) Saat 15:32 (2.Geçiş)

Etabın Startı (40° 5'21.23"K - 28°59'53.83"D ) Geçmiş
yıllarda Hüseyinalan Tırmanma yarışlarına ev sahipliği yapan
etabın startına ulaşmak için Doğancı Barajını Keles yönünde
geçerek ilerleyin. Tuzaklı köyü sapağını geçtikten sonraki ilk
sapaktan sola dönerek ulaşabilirsiniz.
Seyirci Alanı (40° 5'56.37"K - 29° 0'44.23"D) Doğancı barajını
Keles yönünde geçerek ilerleyin. Tuzaklı köyü sapağından köye
doğru ilerleyin. Köyü çıktıktan sonra karşınıza gelen sapaktan
Mürseller tabelasını takip ederek yaklaşık 3 km ilerleyin.
Mürseller sapağındaki geniş alana aracınızı park ederek
buradaki S virajları izleyebilirsiniz.
Etabın Finişi (40° 6'52.88"K - 29° 1'15.49"D) Uludağ yolunu
takip ederek Hüseyinalan sapağından içeriye girin. Hüseyinalan
köyünün çıkışındaki mezarlığın bitimindeki finişe ulaşmanız
mümkün.

ÖE 5 SSS ATIŞ YAPI »
Drift Show 15:30 - Etap Startı Saat 16:45

Etabın Startı (40°13'45.41"K - 29° 0'41.74"D) Yunuseli yolu
üzerindeki Bursa Havaalanında yapılacak seyirci özel etabı,
saat 15:30’daki Apexmasters pilotlarının drift gösterileriyle
başlayacak. Tüm parkura hakim noktada kurulacak seyirci
alanından hem drift hem de ralli otomobillerini izleyebilirsiniz.

!
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 sporcuların güvenliği için,
son aracın ardından süpürücü araç geçinceye
kadar yerinizi lütfen terk etmeyin...
• Etapların giriş ve çıkış noktaları genelde
köy girişlerinde olduğundan, araç trafiğini,
sporcuların geçişlerini ve yarışın seyrini
etkilememek için araçlarınızı dar alanlara
park etmeyin...
43 yıldır bu rallinin gerçekleşmesinde ve
popülaritesinin korunmasında her zaman
yanımızda olan Bursalı sporseverlere verdiği
destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
BOSSEK - Bursa Otomobil Sporları Kulübü

05 Ağustos Pazar Seyirci Noktaları
ÖE 6-9 AHMET BURKAY » Saat 10:30 (1.Geçiş) Saat 14:54 (2.Geçiş)
Etap Startı (39°55'38.28"K - 29°13'13.23"D) Doğancı barajını Keles yönünde geçerek ilerleyin. Baraklı köyünün
içinden geçerek Gököz köyü sapağına ulaşın. Yaklaşık 1 km sonra sağda Deliceköy sapağından içeriye girerek etap
startına ulaşabilirsiniz.
Etap Finişi (39°59’34.67”K - 29°12’3.74”D) Doğancı barajını Keles yönünde geçerek ilerleyin. Solda Soğukpınar
sapağını geçtikten yaklaşık 8 km. kadar sonra sağda etabın finişini görebilirsiniz.

ÖE 7-10 DOWNTOWN » Saat 10:58 (1.Geçiş) Saat 15:22 (2.Geçiş)

Etap Startı (40° 0’4.26”K - 29° 9’25.90”D) Doğancı Barajını Keles yönünde geçerek ilerleyin. Solda Soğukpınar
sapağını geçtikten yaklaşık 4 km. sonra sağda etabın startını görebilirsiniz.
Seyirci Alanı (40° 0’55.81”K - 29° 6’0.16”D) Doğancı Barajını Keles yönünde geçip sağda Seferiışıklar- Göynükbelen
sapağını göreceksiniz. Sapaktan içeriye girerek yaklaşık 800 m sonra etabın 11.50 km’sini seyredebilirsiniz.
Etap Finişi (40° 0’21.93”K - 29° 5’10.58”D) Doğancı Barajını Keles yönünde geçip sağda Seferiışıklar- Göynükbelen sapağını göreceksiniz. Sapaktan içeriye girerek yaklaşık 2.5 km sonra etabın Seferiışıklar köy girişindeki finişine
ulaşabilirsiniz.

ÖE 8-11 ÖMER ÇOKRAN ve BOSSEK PS » Saat 11:36 (1.Geçiş) Saat 16:10 (2.Geçiş)

Etap Startı (39°59’14.63”K - 29° 2’34.11”D) Doğancı barajını Keles yönünde geçerek ilerleyin. Sağda SeferiışıklarGöynükbelen sapağını göreceksiniz. Sapaktan içeriye girerek yaklaşık 2.5 km sonra Seferiışıklar köyünü geçip
Göynükbelen’e kadar gidin. Çevre yolunu takip ederek Göynükbelen çıkışındaki etabın startına ulaşabilirsiniz.
Etap Finişi (39°57’25.95”K - 28°59’26.57”D) Doğancı barajını Orhaneli yönünde geçerek ilerleyin. Akçabük ve
Çöreler mahallelerini geçtikten sonra sola Topuk – Göynükbelen yönünde devam edin. Yaklaşık 3 km sonra Topuk
sapağında finişi görebilirsiniz.

