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Bun venit în lumea sporturilor cu 
motor. Cei care mă cunosc știu că 
am petrecut ceva timp în această 
această lume fascinantă. Este 
pasiunea mea și poate de aceea  
mi‐am propus un nou pariu 
îndrăzneț. M‐am alăturat echipei 
FRAS la finalul anului trecut, într‐o 
perioadă în care lumea presei 
sportive nu trece printr‐o perioadă 
de glorie. Dimpotrivă! Deși trăim 
într‐o epocă în care tehnologia ne 
permite să facem lucruri pe care cu 
puțin timp în urmă nici măcar nu 
le visam, lumea citește din ce în ce 
mai puțin și trece în mare viteză 
printr‐o viață în care pasiunile nu‐
și mai găsesc loc. 
 
Cu toate acestea, mica noastră 
comunitate face eforturi pentru  
a supraviețui iar sportivii, 
organizatorii, oficialii și fanii ne 
demonstrează că specia 
pasionaților mai are o șansă.  
Din respect pentru efortul lor, 
cred că este timpul să 
redescoperim un teatru plin de 
povești și de întâmplări care mai 
de care cu tâlc sau distractive.  
Din toate avem de învățat. Și 
pentru că m‐am săturat de 
comunicate în care nu găsești 
nimic altceva în afară de veșnicul 
laitmotiv al primilor trei clasați, 
am profitat de întâlnirea cu 
Fabrizia Pons pentru a face o 

incursiune neconvențională  
prin cariera ei. Norocul a fost  
de partea mea și fosta 
vicecampioană mondială m‐a făcut 
să‐mi reamintesc de lumea care m‐
a fascinat încă din copilărie. N‐aș fi 
crezut nicio clipă că își va rupe din 
timpul ei mai bine de un ceas 
pentru a depăna amintiri păstrate 
în cele mai ascunse unghere ale 
minții. Și pentru că toate mi s‐au 
părut interesante, a trebuit să‐mi 
iau adio de la ceea ce ar fi trebuit 
să fie un simplu comunicat de 
presă. Cum ar fi fost să public un 
comunicat de peste 20 de pagini? 
Cu siguranță, mulți mi‐ar fi spus că 
nu sunt întreg la minte. Dar 
povestea merita spusă și trebuia să 
găsesc calea cea mai potrivită 
pentru a vă face părtași la 
amintirile Fabriziei.  
 
Aceasta ar fi povestea numărului 
“0” al revistei FRAS MOTORSPORT 
Magazin, dedicat în exclusivitate 
aventurilor trăite de Fabrizia Pons. 
Și nu vă ascund faptul că dorința 
mea este să merg mai departe și 
încet, kilometru cu kilometru, să vă 
redau poveștile din campionatul 
nostru de raliuri, urmate mai apoi 
și de celelalte discipline din cadrul 
Federației Române de 
Automobilism Sportiv. 
 
Alexandru Dobai 

Bun venit!
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Dacă Michèle Mouton a fost pilotul care 

ne‐a scăpat de diferențele de gen din 

lumea raliurilor, Fabrizia Pons este cea 

care ne‐a lămurit o dată pentru 

totdeauna că termenul de copilot este 

și el neutru. Nu masculin, nu feminin! Și 

în niciun caz un rol rezervat bărbaților! 

La viteză maximă. 
Pe 2 și pe 4 roți!

Cu o carieră de invidiat ‐ dacă nu chiar 

incredibilă ‐ italianca se află în fața 

celui de‐al 250‐lea start într‐o 

competiție auto. Este o seară de 

februarie și Winter Rally Covasna îmi 

oferă șansa de a mă întâlni cu unul 

dintre idolii copilăriei. Deși au trecut 

aproape patru decenii de la isprăvile 

pe care le‐a reușit alături de Michèle, 

navigatoarea lui Alberto Battistolli 

este la fel de surâzătoare, disponibilă 

și plină de căldură. Și ‐ de ce să nu 

recunosc ‐ am fost încă o dată cucerit 

de eleganța și farmecul celei care s‐a 

întors pentru câteva zile la pasiunea 

de o viață. Într‐un mediu pe care 

multă lume continuă să‐l considere 

rezervat celor cu păr pe piept... 

Marcat de întâlnirea cu cea mai titrată 

femeie care a stat vreodată în scaunul 

unei mașini de raliuri și unul dintre  

cei doi sportivi care au punctat în 

Campionatul Mondial de raliuri atât în 

ipostaza de pilot cât și în cea de pilot, 

nici nu știu cu ce să încep.  

 

“Cu începutul,” vine imediat completarea 

care mă ajută să‐mi recâștig încrederea 

și să scap de vocea tremurândă care‐mi 

trădează emoția. Mă eliberez de trac și îi 

spun că m‐am îndrăgostit de raliuri 

odată cu apariția legendarului Audi 

Quattro, automobilul care a schimbat 

pentru totdeauna fața acestei discipline. 

Asta a făcut ca primii mei pași în lumea 

raliurilor să fie alături de nume precum 

Michèle Mouton, Fabrizia Pons, Hannu 

Mikkola și Arne Hertz, componenții 

echipei Audi în sezonul 1981. Foarte 

rapid, trec în revistă performanțele din 

cariera sa și risc o primă întrebare.  

Ce‐mi poate spune despre parcursul 

formidabil pe care l‐a avut în lumea 

sporturilor cu motor? 

Sunt foarte sigură de faptul că am avut 
noroc să pot face ceea ce îmi place. 

Familia m‐a înțeles și mi‐a dat șansa să 
trăiesc o experiență unică.
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“Răspunsul nu este simplu. Dar sunt 
foarte sigură de faptul că am avut 
noroc să pot face ceea ce îmi place. 
Familia m‑a înțeles și mi‑a dat șansa să 
trăiesc o experiență unică.” 

 

Fabrizia s‐a născut la 26 iunie 1955,  

în Torino. Orașul magic prin excelență, 

capitala Piedmont‐ului a fost locul 

perfect pentru cea care avea să fie 

considerată copilotul miracolelor. Încă 

de la patru ani, face cunoștință cu 

dansul clasic și în foarte scurt timp 

ajunge și pe micul ecran, în 

programele televiziunii italiene RAI. 

 

În zbor, pe două roți 
 

Pasiunea pentru motocross și‐a 

descoperit‐o în 1970, atunci când  

i‐a spus mamei că are nevoie de 

motocicletă pentru a merge la școală. 

Deși aceasta era la doi pași de casă, 

mama îi îndeplinește dorința și îi face 

cadou un model de cross Aspes 50.  

Și‐a început cariera sportivă la 14 ani 

și n‐a avut nevoie de prea mult timp 

pentru a se face remarcată. “L’angelo 

del cross” a fost titlul articolului 

publicat în revista Motocross din  

9 septembrie 1973 și ilustrat cu o 

imagine în care se făcea remarcată o 

siluetă grațioasă cu părul în vânt, în 

zbor la ghidonul unei motociclete 

Maico. Fără să detaliez conținutul 

articolului, am să mă rezum la 

concluzia autorului care ‐ spre 

surprinderea sa ‐ în loc să descopere 

un interlocutor monosilabic și cu o 

exprimare stângace, s‐a trezit în fața 

unui mic monstru de înțelepciune, 

cultură și inteligență. 

 

“Eram cu părul în vânt ‑ fără cască ‑ 
pentru că a fost vorba de o fotografie 
făcută pentru revistă,” spune Fabrizia. 
“Motocross‑ul a fost prima dragoste.  
Nu știu de unde a venit scânteia dar 
trebuie să admit că trecerea de la dans 
la motocross a reprezentat o schimbare 
radicală! După modelul Aspes 50  
la ghidonul căruia am debutat în 
categoria Cadeți, a venit rândul unei 
motociclete Ancillotti 125. Inutil să  
mai spun că pasiunea mea a stârnit 
dezamăgirea familiei, mai ales că 
pierdeam foarte mult timp cu 
repetatele montări și demontări  
impuse de întreținerea materialului  
de concurs.” 

Fo
to

: R
ev

ist
a 

MO
TO

CR
OS

S



5 LA VITEZĂ MAXIMĂ CU FABRIZIA PONS FRAS MOTORSPORT MAGAZIN

Ce ar mai fi de spus despre cariera 
ta în motocross? 

 

“După Ancillotti am avut ideea 
neinspirată de a trece pe un KTM 125,  
o motocicletă brutală care își livra 
puterea maximă doar la turații ridicate. 
Nu de puține ori i‑am simțit apăsarea 
kilogramelor după căzăturile în care 
rămâneam înțepenită sub ea. A urmat 
modelul Maico 250, mult mai maleabil 
dar la fel de greu. Dacă mă gândesc cât 
erau de grele și ce forță cereau pentru a 
fi stăpânite, cred că a existat o mică doză 
de inconștiență din partea mea. Pentru o 
femeie era mult prea mult iar dovada stă 
în faptul că devenisem unul dintre clienții 
fideli ai secției de ortopedie din cadrul 
Spitalului din Torino. Totuși, atunci când 
nu aveam probleme, îmi îndeplineam 
obiectivele. Fiind foarte ușoară, starturile 
mele erau fulgerătoare și mă ajutau să 
obțin o poziție avantajoasă la intrarea în 
primul viraj. Eram singura femeie din 
motocross‑ul italian și nu cred că trebuie 
să vă explic rumoarea pe care am 
provocat‑o prin faptul că am perturbat 
echilibrul unei discipline pe atunci 
eminamente masculină. Spun asta 
pentru că în 1975, după o atenție 
constantă din partea presei, Moto Villa 
mi‑a oferit un model de 250 cmc oficial. 
Din păcate, în tentativa de a încerca să 
stăpânesc herghelia de cai putere, am 
avut un accident destul de grav și timp 

de câteva săptămâni am trăit sub 
amenințarea unei amputări. Medicul  
mi‑a spus că trebuie să mă opresc pentru 
că nu va mai putea să‑mi pună la loc 
bucățelele de os rămase. Federația i‑a 
dat o mână de ajutor și m‑a anunțat că 
nu voi mai primi licența. Era deja prea 
mult. Chiar și pentru familia mea. Dar ‑ 
una peste alta ‑ experiența din motocross 
a fost fantastică și m‑a făcut mult mai 
puternică.” 

 

Cum ai ajuns să înlocuiești permisul 
de categoria A și ieșirile de pe 
dealurile din Piedmont cu sportul 
pe patru roți? 
 

“Nu‑mi puteam imagina viața fără 
sportul cu motor. Îmi doream să merg 
mai departe și am ales raliurile. Încă o 
dată, am apelat la același truc și am 
primit cadou un Autobianchi A112 
Abarth cu un motor de 70 CP. Nici n‑am 
apucat să‑i fac rodajul și i‑am montat 
centuri și rollbar ca să pot lua startul 
alături de Paola Casalegno în Rally 
Team 971 din 1976. Spre surprinderea 
mea, încă de la debut am obținut 
victoria la clasă, motiv pentru care 
comisarii tehnici mi‑au demontat 
mașinuța cea nouă și mi‑au dat‑o 
înapoi într‑o cutie. Nu‑mi venea să 
cred! I‑am întrebat cine sunt ei să‑mi 
desfacă mie mașina? Aflată în rodaj! Ce 
fel de sport este acesta?” 
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În ciuda micului inconvenient, 

rezultatul a fost remarcabil pentru un 

pilot cu un permis pe care abia se 

uscase cerneala. Performanța a fost 

remarcată și în numărul 18 al 

săptămânalului Autosprint, care 

spunea că Fabrizia a trecut de la 

motocross la raliuri. În completare se 

aminteau regretele pentru faptul că 

“Cecotto a pierdut o adversară foarte 

frumoasă și semnalul de atenție pentru 

Sandro Munari, să nu se lase distras”. 

Pentru restul sezonului, secondată de 

Gabriella Zappia, Fabrizia a alternat 

între micul Autobianchi A112 și un 

model Alfa Romeo Alfasud, pentru ca la 

final cele două să‐și adjudece titlurile 

de campioane feminine ale Italiei atât 

în raliurile naționale cât și în cele 

internaționale. Ce s‐ar mai putea spune 

despre primul ei sezon în raliuri? Ar 

mai fi un detaliu, unul de suflet. 

“Spre finalul sezonului, am luat startul 
în Raliul “Giro delle Valli Imperlesi” cu  
o mașină Alfa Romeo și am terminat pe 
locul 29. Sigur, vă întrebați care este 
detaliul de suflet. Ei bine, în acel raliu  
l‑am avut copilot pe Sergio Cresto. Cel 
care avea să devină mai târziu 
copilotul lui Henri Toivonen.” 
 

Începutul lui 1977 o găsește la startul 

Raliului Monte Carlo, dar nu la volan ci 

pe scaunul din dreapta, într‐o mașină 

Alfa Romeo condusă de Franco Berruto. 

După experiența monegască terminată 

pe poziția 96, Fabrizia revine la volan și 

la prezențele obișnuite din campionatul 

italian. În primele două raliuri a fost 

secondată de Maria Grazia Vittadello și 

respectiv Gabriella Zappia, după care 

pentru restul sezonului va evolua 

împreună cu Anna Gatti, alături de care 

reușește să‐și apere titlul de campioană 

a Italiei în raliurile internaționale. 

Performanță repetată și în 1978, când 

Gabriella Zappia revine alături de ea în 

scaunul copilotului. Împreună, cele două 

aveau să‐și împartă bucuria unui alt 

moment aparte din caietul cu amintiri. 

 

“Este vorba de Raliul Sanremo din 1978 
când, alături de Gabriella, ne‑am aliniat la 
start cu un Opel Kadett GT/E de grupa 1 
pregătit de Opel Italia. La vremea aceea, 
raliul care conta și ca etapă în 
campionatul mondial aduna la start un 
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număr foarte mare de concurenți. Să 
obții un rezultat bun în condițiile în care 
aveai de înfruntat o opoziție masculină 
reprezentată de peste o sută de echipaje, 
era deja o dovadă a implicării noastre în 
bătălia pentru primele locuri. Mai mult, 
profitând de ploaia din prima parte  
a raliului, ne‑am permis și luxul de  
a prelua conducerea în clasamentul 
grupei, în fața unor nume precum Angelo 
Presotto și Dario Cerrato. În final am 
terminat pe locul al treilea în Grupa 1  
și pe locul al nouălea în clasamentul 
general! Astăzi, acest rezultat continuă 
să reprezinte o performanțeă aparte din 
cariera mea. Și spun asta pentru că, 
alături de Jean‑Claude Lefèbvre, suntem 
singurii care am reușit să terminăm în 
Top Ten o etapă contând pentru 
Campionatul Mondial de raliuri atât în 
ipostază de pilot cât și în cea de copilot.” 

Cât de mult au contat  
aceste rezultate în 
planurile tale de viitor? 

 

“Încă din 1978 mi‑am dorit să încerc 
senzațiile oferite de o mașină de grupa 4, 
care să‑mi permită să mă bat pentru 

Mi‐am dorit să încerc senzațiile 
oferite de o mașină de grupa 4, 

care să‐mi permită să mă bat pentru 
victorie în clasamentul general.

victorie în clasamentul general. Deși 
dorința a fost mare n‑am găsit pe 
nimeni care să‑mi ofere un Fiat 131 
Abarth sau o Lancia Stratos. Prin 
urmare, am decis să nu mai merg  
pe direcția care mi‑ar fi cerut un 
angajament total și mi‑am anunțat 
retragerea. 
Acesta a fost momentul în care “Lucky” 
(Luigi Battistolli) ‑ unul dintre cei mai 
buni piloți italieni ai momentului ‑ a 
venit la mine și m‑a rugat să trec în 
dreapta sa pentru Raliul Targa Florio 
din 1979. Nici n‑am terminat bine 
prima etapă și “Lucky” mi‑a spus, mai 
în glumă mai în serios, că nu am să mai 
părăsesc scaunul din dreapta sa. Așa se 
face că a urmat Raliul Costa Smeralda 
unde am terminat pe locul secund în 
clasamentul general, un alt loc secund 
în Raliul Colline di Romagna și două 
victorii în Raliul ÖASC din Austria și în 
Raliul Munchen‑Viena‑Budapesta, 
ultimele două fiind etape în 
campionatul european. Și cum la finalul 
sezonului ne‑am adjudecat Cupa 
Mitropa la bordul modelului 131 
Abarth preparat de Quattro Rombi,  
Fiat Italia ne‑a răsplătit cu o prezență 
în Raliul RAC, penultima etapă a 
Campionatului Mondial de raliuri.  
O experiență de neuitat într‑un raliu 
care pe atunci avea traseul secret, dar 
terminată din păcate din cauza 
problemelor la diferențial.” 
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La începutul anilor ’80 ‐ odată cu 

lansarea noului Quattro ‐ lumea 

raliurilor a suferit mutații profunde. 

Constructorul german Audi a mizat pe 

tracțiunea integrală și a adus pe scena 

raliurilor o tehnologie pe care multă 

lume a considerat‐o complet 

nepotrivită. Asta într‐o exprimare 

literară, pentru că altfel am stârni 

zâmbete cu subânțeles atunci când am 

glumi despre tentativa de aducere a 

unor Jeep‐uri în lumea raliurilor. Fără 

să țină prea mult, zâmbetele aveau să 

lase loc unor fețe pe care mai puteai citi 

doar uimirea și consternarea. Firesc din 

moment ce Hannu Mikkola termina 

primele șase probe speciale din Raliul 

Monte Carlo cu un avans de 5m45s  

față de al doilea clasat! Pentru debutul 

lor mondial, cei de la Audi au mizat  

pe o formulă inedită, care a surprins 

întreaga lume. Dacă alegerea lui Hannu 

Mikkola a fost una perfect justificată, 

nimeni nu s‐a așteptat să vadă un 

echipaj feminin la bordul celui de‐al 

doilea Quattro oficial. Era vorba de 

Michèle Mouton și de Annie Arrii, al 

căror debut la Audi a fost umbrit de un 

abandon stupid, provocat de apa și 

impuritățile din benzină. Deși s‐a 

vehiculat ideea unui sabotaj, singurul 

detaliu rămas în istorie a fost abandonul 

survenit înainte ca perechea franco‐

italiană să poată disputa vreo probă 

specială. De parcă n‐ar fi fost suficient, 

ajunsă la peste 40 de ani, Annie Arrii a 

realizat că nu este pregătită pentru 

înfruntarea unui sezon solicitant și a 

anunțat că se retrage. Și cum nu era timp 

de pierdut, cei de la Audi s‐au trezit în 

situația de a trebui să caute  

un nou copilot pentru Michèle Mouton. 

Mă uit spre Fabrizia și zâmbetul care‐i 

cuprinde fața îmi spune că subiectul 

merită să fie detaliat. 

“Eram acasă cu mama și tocmai ce ne 
pregăteam să mâncăm când a sunat 
telefonul. Nu existau telefoane mobile așa 
că m‑am ridicat de la masă și am ridicat 
receptorul. De la celălalt capăt al firului 
s‑a făcut auzită o voce feminină. ‘Bună, 
Patrizia la telefon?’ Da, i‑am răspuns,  
cine mă caută? ‘Michèle Mouton!’ Eeeh... 
na. Michèle Mouton?! Am spus da și ea a 
continuat. ‘Ascultă, sunt aici la Audi și 
vreau să‑ți propun să faci alături de mine 
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acest sezon în Campionatul Mondial de 
raliuri.’ Da, da, daaaa... i‑am răspuns. 
Bineînțeles! ‘Te aștept așadar la 
Ingolstadt.’ Da, da. Voi fi acolo. Mulțumesc 
Michèle, salut!  Și paf am trântit telefonul. 
Mama s‑a uitat mirată la mine și m‑a 
întrebat ce fac și despre ce vorbesc acolo. 
I‑am spus doar că cineva face glume 
proaste la telefon. Nu aveam de unde să 
știu că nu era nici pe departe așa. Dar 
peste două zile, cam la aceeași oră, 
telefonul a sunat din nou. ‘Fabrizia! N‑ai 
venit la Ingolstadt? Sunt aici câteva sute 
de jurnaliști care așteaptă începerea 
conferinței de presă. Uite, cineva vrea  
să‑ți spună două vorbe.’ Era Carlo 
Cavicchi, unul dintre cei mai cunoscuți 
jurnaliști italieni. Ne‑am salutat și 
imediat l‑am întrebat ce este cu povestea 
asta? Mondialul cu Audi! Ce este asta  
și ce legătură are cu mine? ‘Michèle m‑a 
întrebat dacă știu pe cineva capabil și  
i‑am răspuns afirmativ. Fabrizia Pons.  
Nu știu dacă vorbește franceza dar sun‑o.’ 
Ei bine, de această dată n‑am mai stat pe 
gânduri și a doua zi eram deja în avion cu 
destinația Ingolstadt.” 

Locul în care a început aventura. 
 

“O aventură frumoasă. Specială. Cu 
adevărat specială! Dar pe care aveam să 
o înțeleg mult mai târziu.” 

 

Înainte de toate, cunoașterea limbii 

franceze a reprezentat un atu în 

alegerea ei. Dar le fel de importantă s‐a 

dovedit și engleza, pe care Michèle n‐o 

stăpânea la fel de bine. Acest avantaj ‐ 

ca și altele ‐  a ieșit în evidență încă din 

Portugalia, primul raliu pe care l‐au 

disputat împreună în campionatul 

mondial. Deși s‐a confruntat cu o 

problemă la mecanismul sistemului  
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de injecție, Michèle a reușit să termine 

celebra specială de la Fafe și să ajungă 

în localitatea imediat următoare de pe 

traseu ‐ Rossas. Aici, grație 

instrucțiunilor primite prin radio  

de la mecanicii echipei, Fabrizia Pons 

va reuși să înlăture problema, efortul 

fiind răsplătit cu șapte speciale 

câștigate și o clasare pe locul al 

patrulea în clasamentul general . Un 

rezultat notabil dacă avem în vedere  

că podiumul a revenit unei triplete 

formate din Markku Alén, Henri 

Toivonen și Björn Waldegård. 

 

Cum au fost primele luni 
petrecute în postura de componenți 
ai unei echipe de uzină? 

 

“Experiența alături de Audi a fost 
extraordinară dar și obositoare în 
același timp. Încă de la început am 
realizat că noul Quattro nu este nici pe 
departe o mașină ca și toate celelalte. 
Am participat cot la cot cu întreaga 
echipă la dezvoltarea mașinii și trebuie 
să admit că nu a fost ușor. Mașina s‑a 
dovedit morocănoasă iar tendința 
subviratoare accentuată era 
supărătoare. Și cum Michèle nu 
stăpânea prea bine engleza, eu am fost 
cea care a servit ca intermediar în 
transmiterea informațiilor către 
inginerii germani. În plus, experiența de 
pilot mi‑a permis să transfer echipei 

mult mai bine senzațiile trăite la bordul 
mașinii. A fost o poveste de neuitat, cu 
atât mai mult cu cât am participat la 
dezvoltarea modelului Quattro din start 
și până la urcarea pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului.” 

 

Cum ați fost tratate în cadrul echipei? 

 

“Nu‑mi aduc aminte niciun episod  
în care să nu fi fost tratate la fel ca și 
ceilalți componenți ai echipei. Michèle  
n‑a fost cu nimic mai prejos față de 
Hannu, Stig sau Walter, atât în privința 
pilotajului cât și a personalității.  
Avea o pregătire fizică excelentă și o 
determinare greu de descris în cuvinte.” 
 

Totuși, vorbim de o echipă germană 
în care au evoluat un finlandez 
(Mikkola), un suedez (Blomqvist) și 
un german (Röhrl). Trei piloți cu 
sânge rece. Asta în timp ce tu și cu 
Michèle erați cu sânge latin. 
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“Asta a fost... un mare Booom! În primul 
rând pentru că vorbim de latini. Dar în al 
doilea rând, două femei! La momentul 
respectiv a fost ceva surprinzător. Absolut 
surprinzător! Dificil de înghițit pentru 
unii bărbați. Mai ales după ce a venit și 
victoria din Sanremo. Dar atunci n‑am 
realizat adevărata dimensiune a 
rezultatului nostru. Pe undeva mi se 
părea normal să câștig în raliuri. Era 
sportul nostru. Sigur că am fost 
bucuroasă și nu pot uita momentul în 
care am urcat cu mașina împodobită cu 
flori pe podiumul de sosire. Dar în același 
timp mă gândeam deja că a doua zi  
urma să plecăm în Corsica, unde aveam 
de lucru. Nu aveam prea mult timp de 
pierdut. Dar azi, la aproape patru decenii 

în care nimeni n‑a mai reușit o astfel de 
performanță, îmi dau seama că victoria 
noastră a fost de‑a dreptul fabuloasă!” 
 

În elita raliurilor, s‑a spus atunci că 
bărbații sunt bărbați iar femeile sunt 
Michèle Mouton și Fabrizia Pons. În 
afara recordului, care a rămas în 
picioare până astăzi, mai putem 
vorbi și despre alte semnificații ale 
succesului din Sanremo? 
 

“Da, fără îndoială! Tuturor bărbaților 
macho le‑am demonstrat că nu eram 
acolo doar pentru decor, în numele unei 
operațiuni publicitare. Ne‑a fost 
recunoscută competența și am fost 
acceptate ca fiind egale cu bărbații.” 
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Sanremo 1981 - Prima victorie a unui echipaj feminin într-o etapă de campionat mondial 
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Cu alte cuvinte, istoria 
campionatului mondial a ajuns să fie 
scrisă și de mâinile celor două 
partenere din echipa Audi. 
 

“Nu am fost doar partenere. Înainte de 
toate am fost prietene! Și nu se putea 
altfel pentru că raliurile de atunci erau 
niște competiții înfiorătoate, cu patru 
zile concurs, trei ore de somn, probe 
speciale foarte lungi și mai ales 
palpitante. Au fost cei mai teribili ani  
din istoria raliurilor. Iar Quattro ‑ cu 
puterea sa incredibilă ‑ rămâne o 
mașină de neuitat.” 

 

Un bolid extraordinar care a 
inaugurat un capitol nou în istoria 
raliurilor. Dar și unul pe care unii  
l‑au considerat periculos. Ți‑a fost 
vreodată frică în această mașină? 

“După toate cele trăite în motocross,  
nu‑mi mai era frică de nimic! Quattro 
era foarte puternic dar din multe puncte 
de vedere continua să fie un automobil 
tradițional, cu un motor plasat în față și 
care îți sugera o oarecare protecție. Un 
bolid capabil să‑ți transmită senzația de 
viteză. Vibra, urla, te avertiza în privința 
limitelor și te ținea mereu încordat!” 

 

După un prim sezon în care ați 
descoperit tracțiunea integrală  
și v‑ați bucurat de succesul din 
Sanremo, care au fost aspirațiile 
pentru anul 1982. 
 

“Cu o mașină care a trecut de bolile 
copilăriei, 1982 cred că poate fi 
considerat anul în care am trecut la 
forța brută. Parteneriatul cu Michèle a 
ajuns și el la maturitate iar rezultatele 
n‑au întârziat să apară.  
Am câștigat în Portugalia, Acropole și 
Brazilia, am terminat pe locul secund în 
Marea Britanie. Raliuri grele în spiritul 
cel mai pur al anilor ’80, în care atât 
mașina cât și echipajul erau puse la grea 
încercare. Am încheiat sezonul pe locul 
secund și am trecut de puțin pe lângă 
obținerea titlului mondial. Dacă n‑ar fi 
fost câteva probleme mecanice, finalul 
ar fi fost cu totul altul. Una peste alta,  
a fost cel mai bun sezon iar eu am primit 
la final și Trofeul Halda pentru cel mai 
bun copilot.” 
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Lăsând la o parte podiumurile din 
Portugalia, Safari și Argentina, știu  
că în 1983 ‑ în recunoașterile din 
Finlanda ‑ ai degustat niște cârnați 
preparați într‑un mare fel de Björn 
Waldegård.  
 
Fabrizia îmi aruncă un zâmbet complice, 

suficient să‐mi dau seama că sunt pe cale 

să aflu mai multe. 

 

“Sincer, nu mă așteptam ca cineva  
din România să știe despre această 
întâmplare. Eram în Finlanda și făceam 
recunoașterile pentru Raliul celor 1000  
de Lacuri, împreună cu Stig Blomqvist și 
bunul nostru prieten Björn Waldegård. În 
fiecare dimineață, înainte de a pleca pe 
teren, aveam grijă să ne luăm pachețelul 
cu mâncarea pentru prânz. Într‑una din 
zile, spre disperarea lui Michèle, ne‑am 

trezit că primim drept mâncare la pachet 
niște cârnați. ‘Sper că nu vă imaginați  
că o să mâncăm cârnați reci. Este 
dezgustător!’ Nici n‑a apucat Michèle  
să‑și termine ideea și Björn a intervenit 
liniștind‑o. ‘Nu‑ți fă griji. Ia cârnații cu 
tine.’ Zis și făcut, după care cei trei au luat 
drumul celebrelor speciale finlandeze.  
Mai apoi, în timpul unei pauze scurte 
făcută undeva spre ora 11, Björn a venit  
la Michèle și i‑a cerut cârnații. ‘Nu‑mi 
spune că vrei deja să mâncăm’ i‑a replicat 
Michèle. ‘Nu, vreau doar să‑i pregătesc’ a 
venit și replica suedezului. Revenit de la 
mașina sa, Björn a început să desfășoare 
un sul de staniol și să împacheteze 
cârnații unul câte unul. S‑a dus apoi la 
mașină, a ridicat capota motorului și a 
așezat toți cârnații pe un grilaj improvizat 
deasupra turbinei. Amuzat de privirile 
noastre contrariate, a închis capota și am 
plecat din nou la drum. După alte două 
probe speciale ne‑am oprit și Björn  
ne‑a invitat la masă. A ridicat capota 
motorului și spre mirarea noastră ne‑a 
oferit niște cârnați absolut delicioși.” 

 

Dacă tot a venit vorba despre 
întâmplări, ce ne poți spune despre 
victoria obținută alături de Hannu 
Mikkola în Budweiser Press‑on‑
Regardless Pro Rally din 1983. 
 

“Asta este o altă poveste la fel de puțin 
cunoscută. Câte povești...” 

Du saucisson à la Turbo
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Cum a fost să evoluezi alături de 
Hannu în sezonul său de titlu? 

 

“Dacă este să povestim despre asta, voi 
începe prin a spune că la plecarea din 
Torino nu știam că vom evolua împreună. 
Nu era vorba să merg alături de Hannu. 
Nici vorbă! Eu știam că‑l voi seconda pe 
John Buffum, pilotul oficial al echipei Audi 
din Statele Unite. Am ajuns la aeroport și 
acolo l‑am găsit pe Hannu, care venise să 
mă ia. Așadar faci și tu raliul, i‑am spus 
eu. Este bine că suntem cu două mașini. 
La care Hannu m‑a corectat spunându‑mi 
că ‘suntem cu o singură mașină, tu și eu’. 
Am rămas gură cască și singurul lucru pe 
care am mai reușit să‑l spun a fost... 
magnific. Pentru că Hannu, în echipa 
Audi, a fost un om extraordinar. Un 
veritabil gentleman, alături de care puteai 
să ieși la o cină, la recunoașteri sau pur  
și simplu să stai de vorbă cu el. Un tip 

realmente fantastic. Atât el cât și Arne 
(navigatorul său) ne‑au ajutat foarte 
mult. Mi‑aduc aminte că la Londra, 
înaintea Raliul RAC, Arne m‑a ajutat timp 
de câteva zile să învăț cum să folosesc 
hărțile militare. Fără ajutorul său n‑am  
fi reușit să terminăm pe locul secund în 
1982. Revenind la evoluția din Statele 
Unite, aveam să aflu că John este în 
convalescență după ce s‑a întors bolnav 
din Africa, acolo unde participase în Raliul 
Côte d’Ivoire la volanul unui Quattro 
menit să‑l secondeze și să‑l ajute la nevoie 
pe Hannu. Dar seria surprizelor era 
departe de a fi terminată. Ei bine, trebuie 
să vă spun că în America minutul nu avea 
60 de secunde! Vă vine sau nu vă vine să 
credeți, minutul lor era împărțit în 100 de 
subunități. Și așa cum astăzi vorbim 
despre sutimi de secundă, la momentul 
respectiv a trebuit să mă descurc cu 
sutimile de minut.” 
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Alături de Hannu Mikkola în Budweiser Press-on-Regardless Pro Rally din 1983
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Vorbești despre un detaliu pe care îl 
vei regăsi și în cartea The World Rally 
Guide pe care tocmai ai primit‑o! 
 

“Nu pot să cred!” 

 

Asta pentru a respecta istoria. 
 

“Cu siguranță. Dar nimeni nu știe asta. 
Nimeni! Și cum în Italia nu am găsit un 
cronometru cu sutimi de minut, am 
plecat din Torino cu o foaie de hârtie pe 
care mi‑am făcut un tabel cu 
echivalențe. Era singura modalitate 
prin care puteam să controlez timpii 
din cursă. În timpul raliului aveai 
altceva de făcut și nu puteai să pierzi 
timp pentru a face calcule. Dar ne‑am 
descurcat și am terminat pe primul loc, 
cu peste 27 de minute avans față de al 
doilea clasat!” 

 

La mai puțin de un an distanță,  
ai revenit în Statele Unite pentru  
o nouă experiență. Una la mare 
înălțime! 

“Da. Pikes Peak este o altă poveste 
amuzantă. Spun amuzantă pentru că, 
încă o dată, va trebui să vorbim despre 
Quattro. O mașină incredibilă, făcută 
parcă pentru a câștiga această cursă care 
se termina la o înălțime de peste 4.000 de 
metri! Dar copilotul n‑a fost prevăzut 
pentru provocarea dintre nori. Așa că am 
rămas acasă. Mi‑am spus că este foarte 
bine și mă voi putea bucura de o 
săptămână de vacanță. Dar Michèle a 
ajuns acolo, a făcut o urcare, a coborât și 
s‑a dus imediat să caute un telefon. M‑a 
sunat și mi‑a spus că nu face această 
cursă fără mine. Așa că mi‑am făcut 
bagajul și am urcat în avion cu direcția 
America. Mi‑am făcut notițele și am urcat 
împreună după dictare. Am urcat este un 
fel de a spune. Pentru că am parcus cei doi 
20 de kilometri spre vârf cu o viteză medie 
de aproape 100 km/h! Am câștigat în 
clasa Open Rally și toată lumea a fost 
mulțumită. Nu chiar toată lumea, pentru 
că americanii nu s‑au așteptat ca două 
femei să le strice petrecerea. Eu însă  
m‑am distrat într‑un mare fel!” 

Cursa spre nori

Fo
to

: A
UD

I



16 LA VITEZĂ MAXIMĂ CU FABRIZIA PONS FRAS MOTORSPORT MAGAZIN

1985 a fost anul în care Audi a decis  

să‐și reducă implicarea în Campionatul 

Mondial de raliuri. Fabrizia și Michèle 

au rămas să apere culorile echipei 

germane în campionatul britanic, unde 

au reușit să termine pe locul secund în 

Raliul Țării Galilor. 

A fost anul în care prioritățile tale 
aveau să se schimbe. 
 

“În ianuarie 1986 m‑am căsătorit și în 
noua ipostază nu‑mi puteam imagina că 
aș mai putea continua cariera din raliuri. 
În viață trebuie să‑ți stabilești prioritățile. 
Iar familia, copiii mei, au reprezentat una 
din ele. În plus, renunțarea la raliuri mi‑a 
permis să revin la o altă pasiune și să‑mi 
reiau locul în cadrul corului Nigritella. 
Așa că am ales să mă retrag. Chiar dacă 
știam că raliurile o să‑mi lipsească. 
Trebuia să aleg și am ales.” 

Vremea schimbării

Ai rupt legăturile cu sportul dar nu 
înainte de a mai evolua o dată 
alături de Michèle, în Turul Corsicii. 
 

“După retragerea mea din activitate, 
Michèle a semnat un contract cu 
Peugeot pentru un sezon în 
campionatul german, alături de Terry 
Harryman. În raliurile din Germania  
se folosea doar roadbook‑ul, lipsa 
notițelor permițându‑i lui Terry să 
ocupe scaunul din dreapta chiar dacă 
nu vorbea limba franceză. Dar cei de  
la Peugeot i‑au cerut lui Michèle să ia 
startul și în Turul Corsicii, acolo unde 
evoluția fără dictare devenea 
imposibilă. Așa se face că m‑a sunat din 
nou și m‑a rugat să mă întorc alături 
de ea. Nici vorbă i‑am răspuns. Îmi 
doresc să devin mamă. Raliurile sunt o 
poveste terminată pentru mine. ‘Te rog 
Fabrizia, doar un singur raliu,’ a mai 
adăugat Michèle. Și încă o dată... am 
luat drumul Corsicii, unde aveam să 
evoluez la bordul unui Peugeot 205 
Turbo 16. Mi‑au fost suficiente câteva 
clipe pentru a realiza că acest bolid 
splendid nu doar că mergea foarte 
repede dar o făcea și cu o ușurință 
dezarmantă, fără să lase impresia că  
se află la limită. M‑am gândit atunci că 
acest lucru ar putea să fie extrem de 
periculos. Dar chiar și în aceste condiții 
nici măcar pentru o clipă n‑am avut 
senzația de frică. Am avut mereu o 
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încredere oarbă în Michèle așa cum și 
ea avea încredere în mine. Și cred că 
această încredere absolută este 
esențială în ceea ce se cheamă un 
echipaj. Dar să revin la momentul din 
Corsica, acolo unde evoluția noastră  
s‑a terminat după nouă probe speciale, 
din cauza unor probleme de transmisie. 
Dacă unii ar vorbi de neșansă, eu 
consider că am avut noroc să 
abandonăm înainte de accidentul lui 
Henri Toivonen. Și spun asta pentru  
că noi eram cele care evoluam imediat 
după Henri. Dar eu m‑am aflat în zona 
de asistență. Am fost prietenă și cu  
Henri dar mai ales cu Sergio. Acesta  
și‑a făcut studiile la Torino și, așa cum  
ți‑am spus deja, în primul meu sezon  
i‑a luat locul Gabriellei pentru o etapă 
atunci când aceasta s‑a îmbolnăvit. Am 
rămas prieteni și atunci când Sergio a 
semnat contractul cu Lancia, pentru a 
face echipă cu Henri, i‑am spus că n‑am 
cuvinte să‑mi exprim bucuria pentru 
asta...” 

Pentru câteva clipe, discuția noastră a 

înghețat. Mă uit în ochii Fabriziei și  

văd cum câteva lacrimi inundă 

strălucirea. Am atins un subiect sensibil 

și singurul lucru pe care pot să‐l fac 

este să‐i respect tăcerea. 

 

“Asta a fost...” 

 

Un oftat prelung îmi spune că este 

momentul să ne continuăm drumul 

printre amintiri. Cu atât mai mult cu  

cât raliurile au rămas undeva în urmă  

și Fabrizia își va continua povestea cu 

un alt capitol. Este cel în care viața ei  

a gravitat în jurul celor doi copii, 

Ludovico și Elisabetta. 

 

“Sinceră să fiu, credeam că odată cu 
nașterea celor doi, cariera mea din 
raliuri s‑a terminat pentru totdeauna. 
Aveau nevoie de mine și mi‑am spus  
că ar trebui să le fiu alături în  
perioada adolescenței. Toate la 
momentul lor.” 
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Rămas într‐un sertar, caietul de notițe 

părea să fie dat uitării. Spun părea 

pentru că “duhul” raliurilor avea cu totul 

alte planuri pentru viitorul Fabriziei.  

Dar cum s‐o aduci înapoi când știi că a 

renunțat la raliuri tocmai pentru a se 

putea bucura de priveliștea copiilor care 

se joacă și cresc în preajma ei. Tot o joacă 

s‐a vrut și prezența în Rally dei Vini e del 

Palio din 1990, când l‐a secondat chiar 

pe soțul ei, Carlo Rivoira. Joacă, joacă dar 

suficient ca “duhul” să readucă pasiunea 

la viață. Cu pași mărunți făcuți alături de 

Giorgio Tessore. 

 

“Giorgio a venit la mine și mi‑a spus că am 
putea face împreună câteva raliuri pentru 
modele istorice. I‑am reamintit că am doi 
copii mici și foarte multe de făcut alături 
de ei. Dar pe de altă parte, îmi surâdea 
ideea de a mă bucura din nou de lumea 
raliurilor. Așa se face că am acceptat și ‑  
de‑a lungul a patru sezoane ‑ am evoluat 
împreună la bordul unui Lotus Elan.” 

Mai în joacă, mai în serios, cele șase 

raliuri disputate între 1990 și 1993  

s‐au terminat cu două victorii, trei clasări 

pe locul secund și un singur abandon. 

Suficient pentru a reaprinde flacăra 

pasiunii și pentru a o aduce alături de 

Piero Longhi în trei raliuri desfășurate la 

începutul sezonului 1994, terminate cu 

două victorii și un loc secund. 

 

“Cum Ludovico și Elisabetta nu mai 
erau chiar atât de mici, reușisem să‑mi 
fac puțin timp pentru raliurile istorice. 
Dar nu m‑am gândit că odată ce m‑a 
prins din nou microbul, nu mai aveam 
cum să scap. Au venit și raliurile alături 
de Piero Longhi, după care am încercat 
să revin la cel mai înalt nivel. Știam că ‑ 
după retragerea lui Bruno Berglund ‑ 
Ari Vatanen a rămas fără copilot. I‑am 
scris și spre suprinderea mea a acceptat 
să trec în dreapta sa.  
La bordul unui Ford Escort RS Cosworth, 
am făcut împreună cinci etape în 

Revenirea în raliuri
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Campionatul Mondial de raliuri, cel mai 
bun rezultat fiind locul al treilea din 
Argentina. Ari este un pilot fantastic și a 
fost magnific să pot evolua alături de el, 
chiar dacă am avut și două accidente, cel 
din Noua Zeelandă fiind de neuitat. De 
neuitat pentru că, la un moment dat,  
am ajuns într‑un copac, la înălțime.  
Și‑apoi înapoi pe pământ! Șocul a fost 
destul de serios și imediat am realizat că 
va trebui să semnalizez faptul că suntem 
în regulă prin afișarea panoului OK. 
Marcată de șoc, am coborât din mașină 
și m‑am așezat ținând panoul OK spre 
direcția de unde trebuiau să vină 
concurenții când... un spectator  m‑a 
atenționat spunându‑mi că mașinile nu 
vin de acolo ci din direcția opusă. Rahat! 
Și m‑am întors afișând panoul spre 
direcția corectă...” 

Colaborarea voastră a continuat și  
în 1995 când ați terminat pe locul 
secund în Raliul Hong Kong Beijing 
și ați obținut victoria în Pirelli 
International Rally, etapă din 
campionatul britanic. 
 

Îmi ridic privirea din carnețelul cu 

întrebări și o văd pe Fabrizia ușor 

contrariată. 

 

“Aproape că uitasem de această victorie. 
Asta pentru că alături de Ari aveam să 
descopăr o nouă lume: rally raidurile.  
Cei de la Citroën au avut îndoieli cu 
privire la capacitatea mea de a îndeplini 
funcția de copilot în imensitatea 
deșertului. Aveau și ei dreptatea lor.  
Spun asta pentru că în Tunisia, la primul 
nostru raliu cu Citroën, ne‑am pierdut din 
cauza mea și asta a făcut ca în final să 
terminăm doar pe poziția a treia. Dar Ari 
a fost alături de mine și nu pot decât să‑i 
mulțumesc pentru că mi‑a permis să 
descopăr o nouă interpretare a meseriei 
de copilot, captivantă și la fel de exigentă. 
Iar bucuria a fost cu atât mai mare cu cât 
evoluția la bordul modelului Citroën ZX 
Rally Raid ne‑a adus victoria în celelalte 
două competiții la care am luat startul: 
Raliul Atlas și Baja Portugal. Dar asta nu 
înseamnă că a fost ușor. Schimbarea de la 
raliurile clasice la cele de tip rally raid 
avea să se dovedească o mare provocare. 
În raliuri eram obișnuită să‑mi planific 
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În drum spre victorie în Baja Portugal
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munca până în cel mai mic detaliu iar 
citirea notițelor era pentru mine la fel de 
simplă ca și respirația. În noua ipostază  
a trebuit să încep totul de la zero. Și dacă 
până atunci consideram că meseria de 
copilot poate fi învățată dacă există 
puțină voință, experiența din rally raiduri 
mi‑a demonstrat că acolo lucrurile sunt 
ceva mai complicate.  
Apar lucruri imprevizibile și trebuie să fii 
pregătit ca la nevoie să poți improviza. 
De aici și reticența mea față de Dakar.  
Ari îmi ceruse să‑l secondez în celebra 
probă africană, dar răspunsul meu  
a fost foarte clar: niciodată.” 
 

Cu excepția Raliului RAC din 1979, 
în care ai evoluat alături de “Lucky”, 
în toate celelalte prezențe de pe 
prima scenă ți‑ai dictat notițele în 
franceză sau engleză. Asta până în 
1996 când lumea a redescoperit‑o 
pe italianca din Torino. 

“Ooh, da. Mi s‑a ivit șansa de a reveni  
într‑o echipă oficială și nu aveam cum  
să o ratez. Contractul prevedea o serie de 
evoluții atât în Campionatul Mondial cât 
și în Campionatul Asia‑Pacific. Încă din 
1996, colaborarea cu Piero Liatti mi‑a 
permis să retrăiesc bucuria revenirii pe 
podium.” 

 

Ați terminat pe locul secund în 
Indonezia și Catalunya, plus o clasare 
pe poziția a treia în Noua Zeelandă. 
Trei bătăi de gong care au anunțat o 
nouă reprezentație de neuitat în 
deschiderea sezonului 1997. 
 

“Deși nu se află pe lista raliurilor mele 
preferate, am trăit cu mare emoție 
victoria de la Monte Carlo. Dacă stau să 
mă gândesc, acesta este și ultimul succes 
obținut de un echipaj italian într‑o etapă 
de campionat mondial. Pe undeva, e trist 
să constat asta. Dar atunci, să termini 

Fo
to

: S
UB

AR
U

Piero Liatti și Fabrizia Pons în Raliul Monte Carlo 1997
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câștigător în fața lui Carlos Sainz  
și a lui Tommi Mäkinen reprezenta o 
performanță incontestabilă. Fără să mai 
spun că ‑ din postura de echipaj secund la 
Prodrive ‑ îi aveam ca și colegi pe Colin 
McRae și Nicky Grist. Dar această postură 
aveam să o resimt din plin puțin mai 
tîrziu, în Raliul Sanremo. Este inutil să vă 
spun că echipa era construită în jurul lui 
Colin, care avea ca și obiectiv câștigarea 
titlului mondial în competiția piloților. 
Raliul nostru de casă era antepenultima 
etapă și ‑ înainte de start ‑ Colin mai 
păstra șanse în cursa pentru titlu. Dar 
avea neapărată nevoie de victorie. Știam 
care este situația și eram conștientă că,  
la nevoie, David Richards n‑ar ezita să ne 
impună ordine de echipă. Dar pe de altă 
parte, eu eram acasă în raliul care mi‑a 
adus și satisfacția primei victorii alături 

de Michèle. Acest lucru mi‑a dat aripi  
și m‑a făcut să abordez raliul cu 
convingerea că putem să‑l câștigăm. 
Foarte rapid, raliul s‑a transformat într‑o 
afacere de familie. Asta la prima vedere, 
pentru că în realitate a fost un duel fără 
menajamente între Piero și Colin. Dovadă 
cele cinci rocade făcute la conducerea 
cursei. Ambii își doreau victoria iar eu 
știam că dintr‑o clipă în alta ni se va cere 
să încetinim. O zi și jumătate am încercat 
să‑l pregătesc pe Piero pentru această 
posibilitate, pe care pot s‑o înțeleg dacă 
am în vedere investițiile făcute de Subaru 
pentru câștigarea titlului mondial. Dar  
să ceri unui echipaj italian să renunțe la 
victorie în fața propriilor spectatori nu 
este un lucru oarecare. Și ‑ din păcate ‑ 
echipa n‑a ales nici pe departe soluția cea 
mai potrivită.” 
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Deși pare greu de crezut, am fost 

martor al acestei întâmplări, Raliul 

Sanremo din 1997 fiind prima etapă de 

Campionat Mondial la care am asistat 

în calitate de jurnalist. Eram în zona 

sosirii când atmosfera din preajma 

motorhome‐ului Subaru a sărit în aer. 

“Dacă tu‑mi spui că a sărit în aer, mă 
întreb cum ai caracteriza cele petrecute 
în interior, departe de ochii lumii. Nu 
vrei să știi ce a fost acolo!” 

 

Știu doar că sunt lucruri care pot fi 
spuse și unele care nu pot fi spuse. 
Din păcate, sacrificiul a fost inutil. 
Colin a ratat cucerirea titlului 
piloților și Subaru a trebuit să se 
mulțumească doar cu victoria din 
competiția constructorilor.   

Dacă tu‐mi spui că a sărit în aer, 
mă întreb cum ai caracteriza cele 

petrecute în interior, departe de ochii 
lumii. Nu vrei să știi ce a fost acolo!

“Problema n‑a constat în faptul că ni  
s‑a cerut să‑i oferim victoria lui Colin.  
Ca angajat al unei echipe oficiale știi că 
în orice moment ți se poate cere acest 
lucru. Fără să te poți opune! Ceea ce  
m‑a deranjat a fost modul în care  
s‑a gestionat finalul. Ni s‑a cerut să 
încetinim. Am făcut‑o! Dar Colin a mers 
și mai încet. De unde puteam eu să știu 
că, în spatele meu, Colin va merge și mai 
încet? Ce să înțelegi din asta? Să mergi  
și mai încet? Păi cum dacă în același 
timp trebuia să rămâi în fața lui Tommi? 
Nu puteai să înghiți așa ceva. Piero nu 
vorbea engleza și eu am fost cea care a 
purtat întreaga discuție cu echipa. Pe  
un ton... foarte ridicat. Și cum să nu fie 
ridicat atunci când cineva îți spune că 
nu ești profesionist dacă nu mergi mai 
încet. Poftim? Vă rog, mai spuneți‑mi 
asta încă o dată. Până unde poate merge 
răutatea? Și... am explodat! Deși nu îmi 
stă în obicei. Sub privirile lui Piero! S‑a 
mers prea departe și nici măcar astăzi 
nu pot să înghit acel final.” 
 

Trecem peste acest moment delicat la 

fel cum a făcut‐o și Fabrizia în 1997. 

Povestea a intrat în istorie și echipajul 

și‐a văzut de drum în sezonul următor, 

în aceeași echipă. Și nu oricum! Au fost 

nu mai puțin de 13 etape, atât în 

Campionatul Mondial cât și în cel din 

Asia‐Pacific. Nouă dintre acestea au 

fost terminate, cele mai bune rezultate 
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fiind clasările pe podium din Corsica, 

China și Sanremo. La căderea cortinei, 

în ciuda abandonului, Raliul Marii 

Britanii a venit cu o surpriză. Fabrizia 

a evoluat din nou alături de Ari 

Vatanen. Un moment special dacă 

avem în vedere că finlandezul s‐a aflat 

atunci la etapa cu numărul 100 în 

Campionatul Mondial de raliuri. Deși 

ar putea să pară surprinzător, nu i‐am 

cerut Fabriziei să‐mi vorbească despre 

această întâlnire. Mi‐am permis o 

excepție și îl las pe finlandez să vă 

spună ce crede despre Fabrizia! 

“A fost o bucurie pură să lucrez cu 
Fabrizia. Și poate că am avut nevoie de 
această experiență pentru a aprecia 
cum este să ai alături un copilot care îți 
dictează în tonuri blânde, cu un efect 
liniștitor pentru pilotul concentrat la 
maxim. Și nu înseamnă că nu putea  

să‑și accelereze dictarea, pentru ca mai 
apoi să revină la calm într‑o claritate 
supremă. Are un mod unic de a‑și 
întocmi notițele, pe două coloane,  
de‑o parte și de alta a paginii. Acest 
lucru îi permite să‑și urmărească 
dictarea cu cele două degete mari pe 
câte o coloană, fără riscul de a pierde 
vreo informație. Ce ingenios! Și n‑am 
terminat. Mi‑aduc aminte de un alt 
detaliu pe care l‑am remarcat în Raliul 
Acropole. Ne apropiam de Atena și în 
fața noastră se profila punctul de 
taxare situat la ieșirea de pe 
autostradă. Mă așteptam să acționeze 
asemeni marii majorități a copiloților  
și să înceapă să caute după monede pe 
fundul unui portofel recuperat dintr‑o 
geantă aruncată în spatele scaunelor. 
Nu și Fabrizia! Moneda ei de 100 de 
drahme era prinsă cu bandă de pagina 
corespunzătoare din roadbook!  
Sigur, schimbarea unei roți pe proba 
specială nu este punctul ei forte. Dar 
anii de balet și motocross au fost mai 
mult decât suficienți pentru cea care nu 
are nicio o problemă în privința formei 
fizice. Inteligentă, Fabrizia este 
partenerul profesionist pe care ți‑l 
dorești în mașină. Și este ‑ de departe ‑ 
cel mai agreabil copilot pe care l‑am 
avut. A fost perioada de aur din viața 
mea: acasă urmam ordinele primite de 
la Rita iar în mașină pe cele venite de la 
Fabrizia!” 
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24 LA VITEZĂ MAXIMĂ CU FABRIZIA PONS FRAS MOTORSPORT MAGAZIN

Prea frumos ca să fie adevărat, vor spune 

unii. Din fericire pentru mine, cuvintele 

se regăsesc într‐un loc care le conferă 

credibilitate maximă. Pe pagina 

personală a pilotul finlandez. Liniștit de 

faptul că v‐am convins de veridicitatea 

lor, ar trebui să mă bucur și pentru faptul 

că am găsit finalul cel mai potrivit pentru 

discuția mea cu Fabrizia. Aventura s‐a 

terminat și trecerea implacabilă a 

timpului ne spune că a venit momentul 

retragerii. Dar asta nu înseamnă că 

punem punct distracției. Mai ales că, în 

iunie 2001, acasă la Michèle Mouton, 

invitații s‐au adunat pentru a sărbători 

cei 50 de ani împliniți de cea care a fost 

supranumită “diavolul cu față de înger”.  

 

Cred că te‑ai bucurat s‑o revezi pe cea 
cu care ai împărțit cele mai frumoase 
momente din carieră. 

“Evident! Dar tot acolo am cunoscut‑o cu 
această ocazie pe Jutta Kleinschmidt.  
Am început să depănăm amintiri și la un 
moment dat mi‑a spus că trebuie 
neapărat să fac un Dakar alături de ea. 
Pentru mine, care consideram că trebuie 
să ai o doză de nebunie pentru a te lansa 
în bătălia deșertului, nici nu se punea 
problema. Dar asta nu înseamnă că  
n‑am păstrat legătura cu ea. Mai mult,  
în anul următor ne‑am reîntâlnit în 
Raliul Germaniei, unde ne‑am distrat în 
postura de deschizătoare, într‑un 
Volkswagen Polo S1600. Vă sună 
cunoscut? Vă întrebați ce a urmat? Ei 
bine... Dakarul! Cei de la Volkswagen își 
anunțaseră deja planurile de a se lansa 
în raliul african. Dar până la finalizarea 
proiectului Race Touareg, echipa a 
considerat că ar fi bine să tatoneze 
terenul cu buggy‑ul Tarek. Aceasta a fost 
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Alături de Jutta Kleinschmidt în Raliul Germaniei din 2002
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mașina cu care ne‑am aliniat la startul 
ediției din 2003 și pe care am terminat‑o 
pe poziția a opta. Ne‑am întors apoi în 
două rânduri cu noul Race Touareg, la 
bordul căruia aveam să terminăm pe 
treapta a treia a podiumului în 2005. 
Sosirea pe malul Lacului Roz a însemnat 
pentru mine îndeplinirea unui vis.  
Și a fost pentru prima dată în istoria 
Dakar‑ului când au automobil cu motor 
diesel a reușit să termine pe podium.” 

Același podium pe care, alături de 
Jutta, ai mai urcat de cinci ori în 
etapele din Cupa Mondială de Rally 
Raid. Dar finalul aventurii sahariene 
a venit cu un “déjà vu”, alături de 
același Ari Vatanen. Cea de‑a cincea 
prezență în maratonul african a fost 
și ultima în calitate de componentă a 
unei echipe de uzină. La final, ai decis 
că este timpul să te retragi. 
 

“Nu pentru mult timp. Căci în 2008 am 

convins‐o pe Michèle să mi se alăture 

pentru o escapadă la antipozi, în Dunlop 

Classic Otago Rally din Noua Zeelandă. 

Deși inițial nu s‐a arătat interesată, micul 

concediu pe care urma să‐l petrecem 

într‐o ambianță de vis a făcut‐o să 

accepte invitația mea. Și după 22 de ani 

de la evoluția noastră în Turul Corsicii, 

am retrăit senzațiile de odinioară la 

bordul unui Ford Escort RS.” 
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Știu că din acel moment ai rămas 
legată de lumea raliurilor doar  
prin prezențele în competiții 
istorice, majoritatea alături de 
“Lucky”. Iar plăcerea pe care o 
găsești este evidentă din moment  
ce ai adunat peste 80 de starturi  
din 2008 și până astăzi. Trăiești 
aceeași bucurie atunci când 
evoluezi într‑un raliu? 
 

“Absolutamente, da! Astăzi raliurile  
s‑au transformat în competiții de 
sprint, diferite față de cele din anii 80. 
Dar evoluția rămâne o plăcere chiar 
dacă timpul petrecut în mașină este 
mult mai scurt.” 

 

Ai risca o comparație între raliurile 
de atunci și cele de astăzi? 

“Este dificil de făcut. Este normal ca 
raliurile să evolueze și să apară 
schimbări, din moment ce și numărul 
automobilelor a crescut exponențial. 
Sigur că ‑ din când în când ‑ văd lucrurile 
ca și cum n‑ar fi vorba de o evoluție ci de 
o involuție. Se merge înapoi.” 

 

A dispărut spiritul? 

 

“Spiritul a disp... Nu, n‑a dispărut! El este 
aici. Dacă privești aceste modele WRC+ 
este ceva surprinzător. Viteza la care 
merg! Nu știu cum să‑ți explic. Este 
adevărat că raliurile sunt foarte, foarte 
scurte. Te răsucești de două ori și totul 
este jucat. Greșești o schimbare de viteză 
și îți spui... la naiba, am pierdut raliul. 
Exagerat spus, evident. Dar vezi, cei care 
se află acolo în bătălie, sunt toți acolo, 
foarte aproape unul de celălalt. Într‑o 
batistă cum spunem noi italienii.” 
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Cel mai frumos raliu? 
Cel mai dificil? 
 

“Cel mai frumos raliu nu se numără 
printre cele câștigate. Este locul al 
treilea obținut în Raliul Safari din 1983, 
o competiție în care ne‑am aflat la 
conducere până la momentul 
desprinderii unei roți fixate 
necorespunzător în punctul de 
asistență. În copilărie, întrecerea 
africană a fost visul meu. În Safari am 
avut și cel mai dificil raliu, în 1998. Un 
an în care fiecare mașină oficială 
beneficia de susținerea oferită de un 
elicopter, la bordul căruia se afla un 
navigator profesionist. Acesta ne 
urmărea în permanență și ne avertiza 
de prezența pericolelor de pe traseu: 
oameni, mașini sau animale. Acest lucru 

m‑a obligat pentru prima dată în 
carieră să‑mi gestionez citirea notițelor 
în limba italiană simultan cu ascultarea 
în căști a informațiilor venite din 
elicopter în limba engleză. Informații pe 
care trebuia mai apoi să le transmit lui 
Piero în italiană, în timp ce continuam 
să ascult noutățile venite din aer...” 
 

Aduce o femeie ceva în plus 
pe scaunul din dreapta? 

 

“Sunt convinsă că da, dar îmi este greu  
să spun cu exactitate ce anume. Acasă,  
în calitate de mamă, îți asumi 
responsabilitatea creșterii copiilor. Asta 
înseamnă organizare, acțiune și puțină 
psihologie, pe care le regăsești și în 
mașina de raliu. Iar bărbații, la urma 
urmei, sunt niște copii ceva mai mari.” 
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Raliul Safari 1983 - Michèle și Fabrizia se vor clasa pe poziția a treia în clasicul african
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Nu pot să închei fără să aduc în 
discuție prezența ta în Winter Rally 
Covasna. Care sunt primele impresii 
despre această competiție? 
 

“Sunt pentru prima dată în România și 
trebuie să admit că premiera a venit cu 
surprize. În primul rând, nu mă așteptam 
să găsesc atât de multă pasiune pentru 
raliuri. În al doilea rând, n‑am crezut că 
voi întâlni aici un jurnalist care să știe 

atât de multe despre mine. Și nu pot să nu 
remarc eforturile pe care le faceți pentru 
dezvoltarea acestui campionat. Am 
întâlnit profesioniști și m‑aș bucura 
foarte mult să știu că ‑ într‑un timp cât 
mai scurt ‑ toate aceste eforturi o să vă 
aducă și recunoașterea din partea 
federației internaționale.” 
 

Am ajuns la final și gândurile mă 

duc din nou la cuvintele Fabriziei.  

 

“Cu patru decenii în urmă, ca să vezi  
un raliu, trebuia să mergi kilometri. Pe 
zăpadă sau ploaie. În frig sau în arșița 
verii. Nu era o disciplină ușor de 
urmărit! Dar era un spectacol aparte, 
într‑o lume care nu era supusă 
tentațiilor de astăzi. Pe atunci, aveai 
doar raliurile. Și a fost MAGNIFIC!” 
 

Alexandru DOBAI

FRAS MOTORSPORT MAGAZIN este o publicație a Federației Române de Automobilism Sportiv și are ca scop promovarea 
imaginii sportului auto în România. Toate materialele din această publicație pot fi reproduse în limba română fără niciun 

fel de restricții, cu condiția precizării autorilor și a surselor foto. Foto Coperta 1: Subaru Foto Coperta 2: rallyphoto hunters
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Campionatul Național de Raliuri și Rally2 
Etapa 1       Raliul Bucovinei                                                                        24‐25 aprilie 2020 
Etapa 2       Raliul Harghitei                                                                                   1‐2 mai 2020 
Etapa 3       Raliul Aradului                                                                                22‐23 mai 2020 
Etapa 4       Raliul Argeșului                                                                           26‐27 iunie 2020 
Etapa 5       Raliul Sibiului                                                                                17‐18 iulie 2020 
Etapa 6       Raliul Moldovei                                                                              7‐8 august 2020 
Etapa 7       Raliul Iașului                                                                                     4‐5 septembrie 
Etapa 8       Raliul Transilvaniei                                                         25‐26 septembrie 2020 
Etapa 9       Raliul Brașovului                                                                          23‐24 octombrie 
 
Campionatul Național Super Rally 
Etapa 1       Galați                                                                                                 3‐4 aprilie 2020 
Etapa 2       Mangalia                                                                                                    9 mai 2020 
Etapa 3       Târgu Mureș                                                                                  12‐13 iunie 2020 
Etapa 4       Deva                                                                                                        11 iulie 2020 
Etapa 5       Craiova                                                                               11‐12 septembrie 2020 
Etapa 6       București                                                                             16‐17 octombrie 2020 
 
Campionatul Național de Viteză în Coastă 
Etapa 1       Râșnov                                                                                         28‐29 martie 2020 
Etapa 2       Cheile Grădiștei                                                                         25‐26 aprilie 2020 
Etapa 3       Baia Mare                                                                                         30‐31 mai 2020 
Etapa 4       Rânca                                                                                              20‐21 iunie 2020 
Etapa 5       Reșița                                                                                                     4‐5 iulie 2020 
Etapa 6       Sinaia                                                                                                25‐26 iulie 2020 
Etapa 7       Mediaș                                                                                         29‐30 august 2020 
Etapa 8       Câmpulung Muscel                                                         19‐20 septembrie 2020 
Etapa 9       Poiana Brașov                                                                    10‐11 octombrie 2020 
 
Campionatul Național de Viteză în Coastă 2 
Etapa 1       Sâncrai                                                                                               21 martie 2020 
Etapa 2       Măgherani                                                                                               6 iunie 2020 
Etapa 3       Rânca                                                                                              20‐21 iunie 2020 
Etapa 4       Reșița                                                                                                     4‐5 iulie 2020 
Etapa 5       Lacul Sfânta Ana                                                                                  11 iulie 2020 
Etapa 6       Șugag Băi                                                                                             8 august 2020 
Etapa 7       Mediaș                                                                                         29‐30 august 2020 
Etapa 8       Ditrău                                                                                        26 septembrie 2020 
 
Campionatul Național de Drag Racing 
Etapa 1       Arad                                                                                              28‐29 martie 2020 
Etapa 2       Arad                                                                                                      6‐7 iunie 2020 
Etapa 3       Arad                                                                                              29‐30 august 2020 
Etapa 4       Arad                                                                                            3‐4 octombrie 2020 
 

CALENDAR 2020



30 LA VITEZĂ MAXIMĂ CU FABRIZIA PONS FRAS MOTORSPORT MAGAZIN

Campionatul Național Klausenburg Retro Racing 
Etapa 1       Bacău                                                                                            24‐25 aprilie 2020 
Etapa 2       Baia Mare                                                                                         30‐31 mai 2020 
Etapa 3       Dej                                                                                                    20‐21 iunie 2020 
Etapa 4       Timișoara                                                                                        25‐26 iulie 2020 
Etapa 5, 6  Transilvania Motor Ring                                                        28‐30 august 2020 
Etapa 7       Cluj Napoca                                                                       25‐26 septembrie 2020 
Etapa 8       Ploiești                                                                                  10‐11 octombrie 2020 
 
Campionatul Național de Viteză pe Circuit pentru Automobile Istorice 
Etapa 1       Adâncata                                                                                              4 aprilie 2020 
Etapa 2       Târgu Mureș                                                                                    23‐24 mai 2020 
Etapa 3       Russe (BG)                                                                                     23‐23 iunie 2020 
Etapa 4       Adâncata                                                                                              8 august 2020 
Etapa 5       Adâncata                                                                                  12 septembrie 2020 
Etapa 6       Adâncata                                                                                    17 octombrie 2020 
 
Campionatul Național de Drift 
Etapa 1       București                                                                                     25‐26 aprilie 2020 
Etapa 2       Máriapócs (H)                                                                                   9‐10 mai 2020 
Etapa 3       Transrarău                                                                                      11‐12 iulie 2020 
Etapa 4       Máriapócs (H)                                                                           21‐22 august 2020 
Etapa 5       Transalpina                                                                       19‐20 septembrie 2020 
 
Campionatul Național de Time‑Attack 
Etapa 1+2  Tîrgu Mureș                                                                               28‐29 martie 2020 
Etapa 3       Gheorgheni                                                                                             7 iunie 2020 
Etapa 4+5  Târgu Mureș                                                                          5‐6 septembrie 2020 
Etapa 6+7  Târgu Mureș                                                                       10‐11 octombrie 2020 
 
Campionatul Național de Slalom Paralel 
Etapa 1       Sibiu                                                                                                         16 mai 2020 
Etapa 2       Sibiu                                                                                                           4 iulie 2020 
Etapa 3       Sibiu                                                                                                      1 august 2020 
Etapa 4       Sibiu                                                                                             10 octombrie 2020 
Etapa 5       Sibiu                                                                                               1 noiembrie 2020 
 
Campionatul Național de Autoslalom 
Etapa 1       Brăila                                                                                                        16 mai 2020 
Etapa 2       Brăila                                                                                                        17 mai 2020 
Etapa 3       Slobozia                                                                                                27 iunie 2020 
Etapa 4       Ianca                                                                                            24 octombrie 2020 
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Campionatul Național de Off‑Road 
Etapa 1 Trial                                      Cluj Napoca                                              25 aprilie 2020 
Etapa 2 Trial, Cupă Off Road        Sighișoara                                                  8‐10 mai 2020 
Etapa 3+4 Trial                                 Prundu                                                     15‐17 mai 2020 
Etapa 1 Trophy                                 Slănic Moldova                                      28‐31 mai 2020 
Etapa 5+6 Trial                                 Ilfov                                                        12‐14 iunie 2020 
Etapa 2 Trophy                                 Băișoara                                                25‐28 iunie 2020 
Etapa 7+8 Trial                                 Movilița                                                        3‐5 iulie 2020 
Etapa 3 Trophy, Etapa 9 Trial       Miercurea Ciuc                                     16‐19 iulie 2020 
Etapa 10+11 Trial                            Cluj Napoca                                           25‐26 iulie 2020 
Etapa 4 Trophy, Etapa 12 Trial    Iași                                                30 iulie‐2 august 2020 
Etapa 5 Trophy, Etapa 13 Trial    Runcu                                         10‐13 septembrie 2020 
Etapa 6 Trophy, Etapa 14 Trial    Târgoviște                                        1‐4 octombrie 2020 
Etapa 7 Trophy, Etapa 15 Trial    Sărata Monteoru    29 octombrie‐1 noiembrie 2020 
 
Cupe Off Road 
Reșița Off Road Challenge             Reșița                                                       6‐8 martie 2020 
Mărțișoare de Noroi                        Sărata Monteoru                             20‐22 martie 2020 
Alba Off Road Challenge                Alba Iulia                                           27‐29 martie 2020 
GPS Adventure                                  Rupea                                                      3‐5 apripie 2020 
ORCA Challenge                                Arad                                                     10‐12 aprilie 2020 
Transilvania Trophy                        Băișoara                                                21‐28 iunie 2020 
Cupa Transalpina                             Luncile Prigoanei                                 7‐9 august 2020 
Cupa Drumul Aurului                     Brad                                                    14‐16 august 2020 
Cupa ORAR                                        Vălenii de Munte                             27‐30 august 2020 
Cupa Orăștie                                      Orăștie                                       18‐20 septembrie 2020 
Toamna în Apuseni                          Abrud                                               6‐8 noiembrie 2020 
 
Campionatul Național de Rally Cross 
Etapa 1       Bradu                                                                                                30‐31 mai 2020 
Etapa 2       Mioveni                                                                                          13‐14 iunie 2020 
Etapa 3       Mogoșoaia                                                                                      11‐12 iulie 2020 
Etapa 4       Băbana                                                                                        22‐23 august 2020 
Etapa 5       Bradu                                                                                 12‐13 septembrie 2020 
Etapa 6       Mogoșoaia                                                                         26‐27 septembrie 2020 
 
Campionatul Național de Rally Raid 
Etapa 1       Tulcea                                                                                                    1‐3 mai 2020 
Etapa 2       Satu Mare                                                                                         22‐24 mai 2020 
Etapa 3       Buzău                                                                                                    3‐5 iulie 2020 
Etapa 4       Constanța                                                                                   21‐23 august 2020 
Etapa 5       Brașov                                                                                  8‐12 septembrie 2020 




