
După un total de 13 ediții în care a crescut 
pornind în 2007 de la Raliul Secuiana și ajungând 
la Winter Rally Covasna, competiția organizată în 
județul Covasna face pasul decisiv și urcă prima 
scenă a raliurilor din România. Și nu oricum ci în 
ipostaza competiției care deschide balul unui 
sezon care se anunță foarte lung. 
 
Încet dar sigur, raliul care are o prescurtare cu 
ecou de campionat mondial, a evoluat de la un an 
la altul și a reușit să umple un gol care lipsea de 
ceva vreme din campionatul nostru. Sigur, mă 
refer la un raliu pe zăpadă, suprafața care 
transformă evoluția bolizilor într‐un veritabil 

balet al alunecării prin albul imaculat. Este scena 
care evidențiază măiestria pilotajului într‐un 
peisaj ce pare desprins din povești. Poate de 
aceea și trag speranță că nume precum Mica Siriu, 
Hârboca și Pârâul Halom își vor face loc în 
folclorul raliurilor. 
 
Programat de‐a lungul a două zile, raliul are un 
traseu cu două probe speciale distincte, fiecare 
urmând să fie parcursă în ambele sensuri. Iar 
dacă frigul va ține cu organizatorii, cei peste o 
sută de kilometri de probă specială promit un 
spectacol pe măsura așteptărilor. Cât despre 
protagoniști, cele 36 de echipaje vor savura la 
maxim singurul raliu care are anvelope cu 
crampoane în meniu. 
 
Bun venit în campionat! Să înceapă Balul!
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Un raliu este constituit din mai multe etape, care 
la rândul lor sunt compuse din probe speciale 
cronometrate și sectoare de legătură. Raliurile 
reprezintă singura disciplină din sportul 
automobilistic în care nu există o confruntare 
directă. Mașinile se lansează pe traseu la intervale 
regulate. Fiecare echipaj este compus dintr‐un 
pilot și un copilot. 
 
Înaintea raliului sunt organizate recunoașterile. 
Ele au menirea de a ajuta echipajul să ia un prim 
contact cu probele speciale, la volanul unor 
automobile de serie. 
 
Joi sau vineri este programat Shakedown‐ul, care 
reprezintă o ultimă sesiune în care mecanicii și 
pilotul pot să definitiveze reglajele mașinii cu care 
vor lua startul. În aceeași zi, seara, este programat 
startul festiv. Cu această ocazie, echipajele care au 
trecut de verificarea tehnică au privilegiul de a fi 
prezentate publicului la poarta de start, înaintea 
intrării în Parcul Închis.  

O zi obișnuită de raliu începe cu o vizită în parcul 
de asistență, acolo unde mecanicii vor face 
ultimele ajustări într‐un interval de timp bine 
precizat. De‐a lungul traseului, copilotul trebuie 
să urmeze planul orar și să se asigure că pilotul va 
ponta în fiecare control orar în minutul său ideal, 
prevăzut de organizator în Carnetul Itinerar. 
  
După trecerea prin parcul de asistență, echipajul 
pornește pe sectorul de legătură urmând 
indicațiile din “Road Book”‐ul pus la dispoziție de 
organizator și în care sunt menționate toate 
distanțele și schimbările de direcție. La finalul 
acestui sector în care echipajul trebuie să 
respecte toate prevederile Codului Rutier, mașina 
se va prezenta la startul primei probe speciale. 
Aici, la intervale de două minute pentru primii 
concurenți și un minut pentru ceilalți, mașinile se 
lansează în lupta contra cronometru.  
 
Odată cu plecarea din start, echipajul are un 
singur obiectiv: realizarea celui mai bun timp pe 
proba specială. Aceasta reprezintă un drum de 
câțiva kilometri, închis traficului rutier.  
La finalul fiecărei probe speciale, echipajul va 
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porni pe un nou sector de legătură, la finalul 
acestuia urmând să treacă la asaltul unui nou 
sector cronometrat. La terminarea unei bucle, 
mașinile fac o nouă escală în parcul de asistență, 
acolo unde mecanicii își vor da toată silința să 
soluționeze eventualele probleme tehnice sau să 
repare eventualele stricăciuni survenite în urma 
unei incursiuni în decor. De obicei raliul poate 
continua cu o nouă trecere pe bucla de dimineață, 
pentru ca la finalul zilei echipajele să‐și parcheze 
mașinile în Parcul Închis după o nouă trecere prin 
zona de asistență. 

Ultima zi a raliului programează și speciala 
denumită “Power Stage”. Aceasta contează în 
clasamentul general și face obiectul unei atribuiri 
de puncte suplimentare primilor cinci clasați. 
 
Câștigător al raliului este declarat echipajul care a 
parcurs întregul traseu în cel mai scurt timp. 
Clasamentul general este stabilit prin adunarea 
timpilor (minute, secunde și zecimi de secundă) 
obținuți de fiecare echipaj în probele speciale, 
plus eventualele penalizări încasate pe sectoarele 
de legătură. 

GLOSAR 

Carnet de control • Document remis fiecărui echipaj 
la începutul unei etape și pe care figurează ansamblul 
timpilor necesari pentru parcurgerea distanței dintre 
două controale orare și care trebuie respectați la 
precizie de minut. 
 
Clasament general • Clasament provizoriu sau final 
stabilit prin adunarea timpilor din probele speciale și 
eventualele penalizări exprimate în timp. 
 
Comisari tehnici • Oficiali însărcinați cu verificarea 
conformității automobilelor înainte, în timpul și după 
raliu. 
 
Control de trecere • În acest punct de control, 
comisarii se rezumă doar la simpla semnare a 
carnetului de control. Lipsa vizei într‐un control de 
trecere este penalizată. 
 
Control orar • În acest punct de control, comisarii 
notează pe carnetul de bord ora exactă a prezentării 
echipajului în controlul orar. Orice întârziere sau 
intrare în avans este penalizată. 
 
Copilot • Folosindu‐se de notițele puse la punct în 
recunoașteri, el este care îi oferă pilotului, în ritm de 
cursă, toate informațiile despre traseul aflat în fața 
mașinii. Tot el este cel care contabilizează timpii, 
având grijă ca echipajul să evite penalizările pentru 
intrări în avans sau întârziere. 
 
Director de Cursă • Secondat de un adjunct și de șefii 
probelor speciale, Directorul de Concurs are ca 
misiune asigurarea conduitei sportive a raliului. 
 
Intercom • Microfonul și căștile montate în casca 
pilotului și a copilotului, permițându‐le acestora să 
dialogheze în vacarmul produs de motor sau de 
pietrele care lovesc podeaua mașinii. 

 

Lista de înscrieri • Lista oficială a concurenților 
înscriși. Este publicată cu câteva zile înaintea startului. 
 
Mașina zero • Automobil care parcurge speciala 
înainte de startul concurenților pentru a avertiza 
spectatorii și pentru o ultimă verificare a condițiilor de 
securitate. Mașina “0” este precedată de “00” și “000”. 
 
Neutralizare • Perioadă de timp în care echipajul este 
oprit de organizatori indiferet de motiv și în care se 
aplică prevederile de regulament corespunzătoare 
Parcului Închis. 
 
Notițe • Un ansamblu de notițe și semne care descriu 
natura probei speciale și care sunt dictate de pilot 
copilotului în timpul recunoașterilor.  Mai apoi, după o 
revizuire și reajustare atentă, copilotul va fi cel care în 
timpul raliului le va citi pilotului în ritm de cursă. Așa se 
face că în orice moment, pilotul are toate informațiile 
despre virajele, denivelările sau săriturile care din fața sa.  
 
Ordinea de start • În prima zi a raliului, echipajele 
prioritare iau startul în ordinea din clasamentul 
Campionatului Mondial pentru piloți. În continuare 
ordinea de start urmează clasamentul general din ziua 
precedentă, dar în ordine inversă. Startul este dat la 
un interval de minim două minute între concurenți. 
 
OTL / PTL • Peste Timpul Limită. Echipajelor li se 
alocă o perioadă de timp în care pot să ajungă de la un 
control orar la altul. Dacă, dintr‐un motiv sau altul, 
echipajul nu reușește să ajungă în control orar în 
timpul alocat, se consideră că echipajul a depășit 
timpul limită și prin urmare este descalificat. 
 
Parc de asistență • Zonă reglementată dedicată 
asistenței tehnice realizată de mecanici. În această 
zonă, singurele persoane autorizate să intervină 
asupra mașinilor sunt echipajele și cei opt mecanici 
care pot fi identificați prin intermediul unei brasarde. 



Parc de regrupare • Zonă dedicată regrupării 
automobilelor rămase în raliu. În urma regrupării, se 
elimină întârzierile provocate de abandonul unor 
concurenți. 
 
Parc Închis • Situat la sosirea dintr‐o secțiune,  
dintr‐o etapă sau la finalul raliului, Parcul Închis  
este o zonă în care se interzice strict accesul 
persoanelor care nu fac parte din echipă. Oficiali 
special desemnați au acces în această zonă. 
 
Parcurs de legătură • Parcurs rutier situat între două 
probe speciale sau până la o probă specială, parc de 
asistență, parc de regrupare sau sosire. Pe acest 
tronson, concurenții trebuie să respecte cu strictețe 
prevederile Codului Rutier. 
 
Power Stage • Organizat la finalul raliului pe un 
tronson reprezentativ pentru acesta, Power Stage‐ul 
este o probă specială cu o lungime de cel puțin 10 
kilometri în care se atribuie puncte suplimentare 
echipajelor clasate pe primele cinci locuri. 
 
Proba Specială • Probă de viteză desfășurată pe un 
tronson închis circulației, în care piloții încearcă să 
meargă cât mai rapid pentru a stabili cel mai bun 
timp. Acestea sunt locurile în care se pierde sau se 
câștigă un raliu. Echipajele sunt cronometrate la 
zecime de secundă între punctul de start și sosirea 
lansată. Total timpilor realizați pe probele speciale va 
decide clasamentul general. Suprafața probelor 
vorbește de la sine despre gradul de complexitate al 
acestei discipline: asfalt, pâmânt, pietriș, noroi, gheață 
sau zăpadă. 
 
Punctul de stop • Zonă situată între 200 și 500 metri 
după linia de sosire a fiecărei probe speciale. Echipajul 
este obligatsă oprească în acest punct, pentru ca 
oficialii să poată nota timpul în carnetul de control al 
echipajului. 
 
Recunoașteri • Echipajele au posibilitatea de a face 
două treceri pe probele speciale înaintea raliului, 
pentru a‐și putea întocmi notițele vitale pentru 
dictarea din timpul cursei. Dar dacă specialele sunt 
parcurse cu accelerația la podea, în recunoașteri nu se 
poate depăși viteza de 80 km/h. Mai mult, mașinile 
sunt prevăzute cu dispozitive GPS care monitorizează 
în permanență poziția și viteza mașinii. 
 
Regrupare • Echipajele se reunesc într‐o regrupare 
după o buclă de probe speciale, pentru a se reduce 
ecarturile din ordinea de start dacă sunt piloți 
abandonați sau întârziați. 
 

Roadbook • Acesta este documentul care ajută 
echipajul să se orienteze pe traseu de la start și până 
la sosire. Fiecare intersecție de drum întâlnită este 
marcată, cu direcția clară ce trebuie urmată. 
 
Shakedown • Ultimul test pentru definitivarea 
setărilor mașinii înaintea startului. De obicei se 
desfășoară joi dimineața, echipajele trebuind să 
efectueze minim patru treceri. 
 
Sosire lansată • Englezii îi spun Flying Finish. Dar nu 
este vorba nici de zbor și nici de vreun finlandez. Este 
sosirea lansată care marchează terminarea unei probe 
speciale printr‐un panou cu fanionul în șah. I se spune 
lansată pentru că mașina trece în viteză prin raza 
fotocelulei pentru a opri ceva mai încolo în punctul de 
stop. 
 
Startul festiv • De obicei, startul festiv are loc joi. Cu 
această ocazie, echipajele urcă pe rampa de start, 
salută fanii și eventual răspund la câteva întrebări 
puse de cel care prezintă evenimentul publicului 
prezent, pentru ca mai apoi  să lase loc următorului 
concurent. 
 
Verificări tehnice • Înaintea raliului, fiecare mașină 
este verificată dacă îndeplinește toate prevederile FIA 
din punct de vedere tehnic și în materie de siguranță. 
În afara mașinii, se verifică echipamentul și căștile 
concurenților. 
 
Zonă media • Loc situat la intrarea în parcul de 
asistență, în care jurnaliștii pot pune întrebări 
piloților și copiloților la venirea acestora în parc. 
 
Zonă pentru public (ZP) • Zone desemnate și 
pregătite special de organizator pentru a găzdui 
publicul în condiții de maximă securitate. Sunt 
singurele zone în care este admisă prezența 
publicului! 
 
Zonă pentru montajul roților • O zonă în care este 
permisă schimbarea roților și în care se poate 
interveni și asupra mașinii dar numai cu sculele și 
piesele aflate la bordul mașinii. 
 
 
 



2007    Cătălin Berari / Florin Hangu 
             Mitsubishi Lancer Evo VI 
2008    Ioan Pescaru / Andra Maria Lavric 
             Volkswagen Golf II 
2009    Daniel Onoriu / Gabriel Tiura 
             Mitsubishi Lancer Evo VIII 
2010    Cătălin Berari / Mihai Sandu 
             Mitsubishi Lancer Evo X 
2011    Valentin Porcișteanu / Alina Carmina Bunica 
             Mitsubishi Lancer Evo IX 
2012    Gergely Szabó / Károly Borbély 
             Mitsubishi Lancer Evo X 
2013    Gergely Szabó / Károly Borbély 
             Mitsubishi Lancer Evo X 
2015    Simone Tempestini / Dorin Pulpea 
             Subaru Impreza STI 
2016    Krisztián Hideg / István Kerék 
             Mitsubishi Lancer Evo IX 
2017    Valentin Porcișteanu / Dan Dobre 
             Mitsubishi Lancer Evo IX 
2018    Antal Kovács / Gergő Istovics 
             Ford Fiesta R5 
2019    Antal Kovács / Gergő Istovics 
             Ford Fiesta R5 
2020    Simone Tempestini / Sergiu Itu 
             Subaru Impreza WRX

Vineri 19 februarie 2021 
Start      Service ‐ Hostel Kommando Camp           15h00 
PS 1       Mica Siriu 1                           21,7 km    15h18 
               Regrupare, Mica Surduc                           15h58 
PS2        Mica Siriu 2 (noapte)       21,7 km    18h04 
Sosire   Service, Hostel Kommando Camp           18h44 
 

Sâmbătă 20 februarie 2021 
Start      Service, Hostel Kommando Camp           08h00 
               Comandău                                                    08h40 
PS 3       Hârboca 1                              16,7 km    08h43 
               Regrupare, Hârboca                                  09h05 
               Halom                                                            11h10 
PS 4       Pârâul Halom 1                   16,7 km    11h13 
               Service, Hostel Kommando Camp           11h40 
               Comandău                                                    14h20 
PS 5       Hârboca 2                              16,7 km    14h23 
               Regrupare, Hârboca                                  14h45 
               Halom                                                            16h50 
PS 6       Pârâul Halom 2                   16,7 km    16h53 
               (Power Stage) 
Sosire    Service, Hostel Kommando Camp           17h20 
 
Lungimea raliului: 129,38 km 
Probe Speciale: 6 
Lungimea Probelor Speciale: 109,34 km
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COVASNA ROMANIA WINTER RALLY ‑ LISTA ECHIPAJELOR ÎNSCRISE
   Poz          No.      Echipaj                                                                                              Mașina                                                                     Grupa 
             000     Emanuel Resiga / Denisa Resiga                              Toyota Celica 
                00     Attila Jakab / Todor Vendel                                       Subaru Impreza 
                  0     George Grigorescu / Georgiana Gologan               Dacia Sandero 

Campionatul Național de Raliuri Betano 2021 
      1          2     Dan Gîrtofan / Tudor Mârza                                     Skoda Fabia Rally 2                                RC2 
      2          3     Norbert Maior / Francesca Maior                           Peugeot 106                                              RC5 
      3        11     Andrei Cașcaval / Dorin Pulpea                               Subaru Impreza                                      RC2N 
      4        21     Andrei Gîrtofan / Doru Vraja                                    Subaru Impreza                                       RC2N 
      5        42     Mihai Dumitrescu / Bogdan Nițescu                      Dacia Sandero                                          RC5 
      6        51     Radu Necula / Adrian Temeș                                    Suzuki Swift Sport                                  RC5 
      7        53     Răzvan Nechifor / Levente Mag                               Mitsubishi Lancer Evo IX                      NAT11 
      8        54     Ovidiu Costea / Ioana Costea                                    Peugeot 208 R2                                       RC4 
      9        61     Csongor Szabo / Rareș Fetean                                  Ford Fiesta R2T                                       RC4 
   10        63     Răzvan Trișnevschi / Manuela Trișnevschi          Mitsubishi Lancer Evo IX                      RC2N 
   11        67     Bogdan Moldovan / Sergiu Rogozan                      Mitsubishi Lancer Evo VII                    NAT11 
   12        69     Mihai Manole / Marc Banca                                      Renault Clio R3                                        RC3 
   13        72     Bogdan Cuzma / Florin Dorca                                  Skoda Fabia Rally 2                                RC2 
   14        73     Artur Luca / Iulian Gheorghe                                   Dacia Sandero                                          RC5 
   15        75     Dragoș Popa / Vlad Colceriu                                     Dacia Sandero                                          RC5 
   16        79     David Tarța / Andrei Brezoszki                                Suzuki Swift Sport                                  RC5 
   17        84     Ioan Mihuț / Sergiu Itu                                               Subaru Impreza                                       NAT11 
   18        85     Bogdan Talașman / Andrei Mitrașcă                      Suzuki Swift Sport                                  RC5 
   19        90     Vlad Răducanu / Laurențiu Mandu                        Peugeot 208 R2                                       RC4 
   20        98     Marius Ioan Sîncrăianu / Vasile George Șuteu    Polaris RZR‐19                                         SSV 
   21     111     Robert Ciprian Ciobanu / Eniko Elvira Antal       Can‐AM Maverick X3 XRS                     SSV 
   22     409     Daniel Gugu / Adrian Sorin Iliescu                         Dacia Logan                                              RC4 
   23     414     Marcel Teodor Cioltan / Ioan Alexandru Popa    Ford Fiesta                                                NAT12 
   24     415     Antal Biro / Gergely Szabo                                        Can‐Am Maverik                                      SSV 
   25     500     Karoly Borbely / Sebastian Itu                                 Peugeot 208 R2                                       RC4 
   26     505     Maxime Vilmot / Pierre Goy                                     Subaru Impreza                                       NAT11 
   27     510     Romeo Duicu / Remus Bonta                                   Can‐Am Maverik X3                                SSV 
   28     511     Cosmin Ion / Vlad Terzi                                              Dacia Sandero                                          RC5 

Rally Cup 
                29     Zsolt Gyuriczki / Levente Boroczi                           Citroen C2 R2                                           RC4 
                30     Georgi Geradzhiev / Georgi Gadzhev                     Ford Fiesta                                                RC4 
                31     Yuliyan Teliyski / Aleksandar Dimitrov                 Mitsubishi Lancer                                   NAT11 
                32     Georgi Yankov / Cvetan Baldijev                             Mitsubishi Lancer                                   NAT11 
                33     Tibor Tajmel / Lajos Horváth                                   BMW E36 M3                                           NAT12 
                34     Richárd Faragó / István Soós                                    Lada VFTS                                                 NAT12 
                35     Dániel Fábián / Zoltán Kaszás                                 Lada 2105                                                 NAT12 
                36     Ferenc Szlovák / József Gódor                                  Seat Ibiza                                                   NAT12 
 


