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CONTROVERSE ȘI O ÎNTOARCERE LA ORIGINI
Sigur vă întrebați de unde acest titlu pentru
introducerea celui de‐al 5‐lea buletin Betano Info
Rally, dedicat Raliului Sibiului ‐ etapa a treia
contând pentru ediția 2020 a Campionatului
Național de Raliuri Betano. Răspunsul este simplu
și are în vedere revenirea pe suprafața care a
consacrat competiția din Munții Cibinului. Dar
specialele desfășurate pe pământul și pietrișul
drumurilor forestiere aveau să fie incluse în
scenariu abia în anii 80, la mai mult de un
deceniu după organizarea primului Raliu al
Sibiului care a contat ca și etapă în campionatul
național.
Să ne întoarcem așadar în timp, undeva la finalul
anului 1969 când ‐ sătuli să mai privească de pe
margine trecerea concurenților care parcurgeau
țara în lung și în lat cu ocazia Raliului României,
sibienii au decis că a venit timpul să intre în
calendarul național cu o competiție proprie. Ei

bine, dezideratul va fi îndeplinit cu vârf și îndesat,
organizatorii reușind să pună pe picioare cea mai
dificilă etapă organizată până atunci în
campionatul național. Cu un total de 1500 km, o
dată și jumătate lungimea raliurilor din sezonul
precedent, Raliul Sibiului a programat nu mai
puțin de șase probe speciale, din care jumătate
desfășurate pe timp de noapte. Dacă vă gândiți că
am epuizat lista dificultăților, vă înșelați amarnic.
Prin impunerea unor viteze medii ce au depășit
85 km/h pe parcursul de legătură, organizatorii i‐
au pus pe concurenți într‐o situație fără ieșire.
Inutil să mai precizăm că ‐ pentru evitarea
penalizărilor ‐ pontarea la ora ideală în
controalele orare se putea face doar prin
adoptarea unui ritm corespunzător. Dacă mai
aveai și ghinionul de a întâlni niște bariere
coborâte la o trecere de nivel peste calea ferată,
singura posibilitate era să recuperezi prin
apăsarea și mai vârtoasă a pedalei de accelerație,

vitezele maxime ajungând la 150‐170 km/h. Și
cum asta însemna să depășești cu mult limita
legală de viteză, riscurile unor sancțiuni pentru
exces de viteză erau evidente. Sincer, nici nu știi
cum să evaluezi ce a urmat. Trist sau din fericire?
Indiferent de abordare, miliția a închis ochii și
penalizările n‐au fost atât de multe. Au fost însă
abandonuri! Și cum să nu fie atunci când timp de
aproape 24 de ore, concurenții au alergat cu
viteze care au depășit cu mult limita legală. Dacă
mai adaug și drumurile deteriorate de‐a lungul
iernii, ceața și ploaia torențială, ajungem la
imaginea completă a raliului în care au ajuns la
sosire doar 29 din totalul celor 55 de concurenți.
Mai mult, niciun concurent din clasele I‐II n‐a
ajuns la sosire!
Fără îndoială, competiția a evidențiat și probleme
iar cele mai supărătoare au fost cele legate de
arbitraj. Așa se face că pe proba specială de la
Mateiaș spre Câmpulung, din cauza unor oficiali
neatenți, un echipaj a ajuns la sosire înainte de
ora plecării. Pe o altă specială, la Pârâul Rece, un
autocamion a intrat pe contrasens și a intrat în
coliziune cu un automobil aflat în cursă. Dacă
adăugăm și greșelile în notarea anumitor
distanțe, ne putem imagina cu ușurință starea de
nervozitate indusă în comportamentul anumitor
concurenți.
Dar asta nu înseamnă că întrecerea n‐a avut parte
și de lucruri bune. 25 din cele 26 de echipaje care
au ajuns la sosire au fost modele Dacia. Printre
acestea s‐au făcut remarcate și primele exemplare
1100 S care se evidențiau prin dotarea cu două
carburatoare și o distribuție cu axe cu came
modificate.
În ciuda micilor sincope, raliul a fost bine
organizat și câștigul ar fi fost și mai mare dacă nu
ar fi fost programat ca etapă inaugurală a
sezonului, într‐o perioadă capricioasă din punct
de vedere meteorologic. Nu putem încheia fără
să‐i amintim pe cei care au urcat în final pe
podiumul de premiere. Victoria a revenit
echipajului format din Aurel Puiu și Constantin
Pescaru (Renault 8 Gordini), cei doi fiind urmați
de perechile Eugen Ionescu Cristea / Petre
Vezeanu și Laurențiu Borbely / Mihai Lörincz
(ambele cu mașini Dacia 1100). Cât despre

câștigători ‐ la finalul sezonului ‐ aceștia aveau să‐
și apere cu succes titlul de campioni absoluți
obținut în primul sezon din istoria campionatului
național.
Singurii care nu s‐au putut bucura de ecourile
acestui raliu de neuitat au fost organizatorii,
aventura lor prin campionatul național
terminându‐se după primul act. A trebuit să
așteptăm până în 1976, atunci când Raliul Dunării
‐ desfășurat în premieră doar pe teritoriul
României ‐ avea să readucă mașinile de raliu pe
asfaltul specialei de la Păltiniș, în drumul lor de la
Turnu Severin spre Baia Mare. Inutil să mai spun
că experiența găzduirii unei singure probe
speciale a fost departe de ambițiile celor care își
aminteau de isprava din 1970. Din fericire,
așteptarea avea să ajungă la final în anii 80, atunci
când sibienii și‐au luat revanșa prin organizarea
nu doar a Raliului Sibiului între 1981 și 1986 ci și
a Raliului Dunării între 1983 și 1987. De fapt,
etapa inclusă în calendarul european ar fi trebuit
să aibă loc și în 1988, atunci când o mare parte a
concurenților se aflau deja la Sibiu pentru
efectuarea recunoașterilor. Mă refer aici la loturile
naționale ale Bulgariei, Poloniei, Ungariei și al
URSS, plus o parte a reprezentanților noștri. Spre
surprinderea tuturor, marți 14 iunie, cu trei zile
înainte de start, organizatorii i‐au anunțat pe cei
prezenți că raliul a fost anulat. Fără alte explicații!
Într‐o altă cheie ‐ dacă vreți ‐ partidul comunist n‐
a simțit nevoia de a‐și justifica decizia.
Dar cum povestea noastră are în vedere Raliul
Sibiului, se cuvine să precizăm că anii 80 au
marcat trecerea de pe asfaltul șoselelor pe colbul
și pietrișul drumurilor forestiere, acolo unde
istoria avea să fie continuată cu nu mai puțin de
șase victorii reușite de mașinile Dacia. Primele trei
au fost obținute de echipajele Gheorghe Urdea /
Corneliu Țiț, Mihai Mureșan / Mihai Avram și
Tiberiu Molnar / Adriana Molnar, în timp ce
ultimele trei poartă semnătura lui Ludovic Balint,
secondat de Constantin Zărnescu (în două
rînduri) și Dacian Banca (1985). Un capitol aparte,
în care speciale precum Șanta, Gâtul Berbecului
sau Cheile Cibinului aveau să intre definitiv în
legendă. La fel ca și praful sau pietrișul în care ‐ pe
bună dreptate ‐ regăsim astăzi originile marilor
bătălii din Munții Cibinului.

RALIUL SIBIULUI 2020
Vineri, 14 august
Sibiu, Service OUT, Piața Teatrului
Cheile Cibinului ‑ SPARCO 1
11,70 km
Călugărul ‑ BUCUR Tuning
5,10 km
Păltiniș, Arena Platos
Cheile Cibinului ‑ SPARCO 2
11,70 km
Sibiu
Sibiu
Șanta ‑ Școala de Șoferi ELIT 1 6,00 km
Sibiu
Sibiu, Parc Închis

15h15
16h03
16h38
16h58
18h31
19h26
19h51
21h24
21h57
20h15

Sâmbătă, 15 august
Start Et. 2 Sibiu, Service OUT, Piața Teatrului
PS 5
Râu Sadului ‑ GORGANDIN 1
16,10 km
Șanta ‑ Școala de Șoferi ELIT 2 15,70 km
PS 6
Regrupare Sibiu
Service D Sibiu
PS 7
Râu Sadului ‑ GORGANDIN 2
16,10 km
PS 8
Șanta ‑ Școala de Șoferi ELIT 3 15,70 km
Circuit paralel ‑ SCHADE BERATER 3,80 km
PS 9
Service E Sibiu
Sosire
Sibiu, Parc Închis

10h48
11h51
12h29
13h14
13h44
15h17
15h55
16h43
17h06
17h21

Start Et. 1
PS 1
PS 2
Regrupare
PS 3
Regrupare
Service A
PS 4
Service B
Sosire Et. 1

Lungimea raliului: 384,80 km
Probe Speciale: 9
Lungimea Probelor Speciale: 101,90 km
Suprafața Probelor Speciale: macadam, 3,3 km asfalt
RALIUL SIBIULUI ‑ PALMARES
1970 Aurel Puiu / Constantin Pescaru
Renault 8 Gordini
1981 Gheorghe Urdea / Corneliu Țiț
Dacia 1310
1982 Mihai Mureșan / Mihai Avram
Dacia 1300
1983 Tiberiu Molnar / Adriana Molnar
Lada 1200
1984 Ludovic Balint / Constantin Zărnescu
Dacia 1310
1985 Ludovic Balint / Dacian Banca
Dacia 1410
1986 Ludovic Balint / Constantin Zărnescu
Dacia 1400 Sport
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2001 Mihai Leu / Ciprian Solomon
Ford Escort RS Cosworth
2002 Constantin Aur / Silviu Moraru
SEAT Cordoba WRC
2003 Constantin Aur / Adrian Berghea
Mitsubishi Lancer Evolution
2004 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Mitsubishi Lancer Evolution VI
2005 Constantin Aur / Adrian Berghea
Mitsubishi Lancer Evolution VII
2006 Constantin Aur / Adrian Berghea
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2007 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2008 Jarkko Miettinen / Mikko Lukka
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2009 Jarkko Miettinen / Mikko Lukka
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2010 Gergely Szabó / Levente Csegzy
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2011 Marco Tempestini / Dorin Pulpea
Peugeot 207 S2000
2012 François Delecour / Dominique Savignoni
Peugeot 207 S2000
2013 François Delecour / Dominique Savignoni
Peugeot 207 S2000
2015 Simone Tempestini / Dorin Pulpea
Ford Fiesta R5
2016 Dan Gîrtofan / Tudor Mârza
Škoda Fabia R5
2017 Dan Gîrtofan / Tudor Mârza
Škoda Fabia R5
2018 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Ford Fiesta R5
2019 Sebastian Barbu / Bogdan Iancu
Škoda Fabia R5
În 1970, competiția s‑a desfășurat sub numele de Raliul
Primăverii, între 1981‑1986 și respectiv în 2001 sub
numele de Raliul Cibinium și între 2002‑2019 sub numele
de Raliul Sibiului. În 2012, raliul a contat și ca etapă în
Intercontinental Rally Challenge, victoria în clasamentul
general revenind echipajului Andreas Mikkelsen / Ola
Floene ‑ Skoda Fabia S2000. În 2013, raliul a contat și ca
etapă în Campionatul European de Raliuri, victoria în
clasamentul general revenind echipajului Jan Kopecky /
Pavel Dresler ‑ Skoda Fabia S2000.
Betano Info Rally #05 / 2020
Raliul Sibiului / Etapa 3
Layout: TWRG
Publisher: Federația Română de Automobilism Sportiv

BIG BANG ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL
Raliul Sibiului Liqui Moly 2001
Programat în deschiderea ultimei jumătăți a
sezonului, Raliul Cibinium Liqui Moly a oferit
iubitorilor de automobilism o etapă garnisită cu
toate ingredientele unui spectacol de calitate.
Derulată pe un traseu dur, prima etapă de
macadam a luat prin surprindere numeroase
echipaje, numărul abandonurilor depășind
procentul de 50%. Cu peste 120 km de probe
speciale, bătălia din Pădurile Cibinului a scos în
evidență fiabilitatea materialului de concurs, în
timp ce performanța pură a fost lăsată pe planul
secund. Sigur, noua conjunctură a complicat și
mai mult economia cursei, obligând piloții să
adopte strategii mai mult sau mai puțin inspirate.
Surprinzător, cel mai elocvent exemplu în
susținerea afirmației de mai sus avea să vină din
partea principalilor protagoniști ai acestui sezon,
Constantin Aur și Mihai Leu. Exploatand
potențialul modelului SEAT Cordoba WRC,
campionul național en‐titre a mizat pe ofensivă și
a reușit să se desprindă decisiv în fruntea raliului.
Dar evoluția la limită a fost plătită destul de
scump, liderul terminându‐și recitalul după
numai cinci probe speciale (din cauza
problemelor apărute la o fuzetă).

Mihai Leu / Ciprian Solomon
Ford Escort RS Cosworth
Foto: Alexandru Dobai

La polul opus, Mihai Leu a adoptat o strategie
conservatoare pentru materialul de concurs,
decizia fiind răsplătită cu o victorie pe care mulți
o considerau o simplă chestiune de timp. Deși nu
pare spectaculos la prima vedere, rezultatul din
Raliul Cibinium a avut o semnificație aparte
pentru istoria campionatului național, lansând un
nume nou pe lista învingătorilor de etapă. Ultima
performanță similară data din 1995, când George
Grigorescu obținea prima sa victorie în Raliul
Banatului. Mai mult, Mihai venea să pună punct
unei perioade de șapte ani, în care cvartetul
format din Constantin Aur, Heinz Göllner, George
Grigorescu și Dorin Toma și‐a adjudecat victoria
în toate cele 46 de etape.
Aperitiv cu surprize!
Reveniți pe scena campionatului național după o
pauză de 14 ani, sibienii au ținut să‐și onoreze cât
mai bine blazonul de foști organizatori ai Raliului
Dunării. Pe lângă formatul compact, scutit de
regrupări interminabile și speciale parcurse în
ambele sensuri, Raliul Cibinium Liqui Moly a
oferit localnicilor și o superspecială derulată în
după amiaza zilei de vineri. Traseul sinuos a scos

Constantin Aur / Silviu Moraru - SEAT Cordoba WRC

în evidență pilotajul, astfel încât avantajul puterii
a fost mai puțin semnificativ. Norii de praf și
ploaia de pietre au asigurat un spectacol gustat de
spectatori, surprizele fiind și ele pe măsura
așteptărilor. După o evoluție perfectă, în care a
demonstrat că poate fi redutabil și pe macadam,
Horațiu Ionescu Cristea și‐a adjudecat cel mai
bun timp, fiind urmat la 0,3 secunde de Daniel
Ungur și Eduard Stan (ambii la bordul unor
modele Mitsubishi Lancer de grupa N).
Clasat la o diferență de 1,5 secunde, Mihai Leu și‐
a adjudecat poziția a patra grație unui avantaj de
0,1 s față de Titi Aur, ultimul fiind cât pe ce să‐și
răstoarne SEAT‐ul înaintea liniei de sosire. Pe un
teren care a favorizat tracțiunea integrală, Dan
Gîrtofan, Zoltan Juhos, Octavian Șerb și Bogdan
Marișca au terminat pe locurile 6‐9, Top Ten‐ul
fiind încheiat de Renault‐ul Maxi Megane condus
de George Grigorescu. Deși a avut o evoluție
remarcabilă, Dorin Toma n‐a reușit să obțină
decât poziția a 38‐a, explicația fiind dată de
parcurgerea unui tur în plus față de cele două
prevăzute de regulament. Aceeași manevră a fost
repetată și de Gunther Graef, clasat pe locul 40.
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Superspeciala a consemnat și primele
abandonuri, Lajos Pintyo și Robert Maior
terminându‐și evoluția în urma unor tonouri
terminate din fericire doar cu șifonarea mașinilor.
Adevărata bătălie a început a doua zi dimineața,
odată cu startul specialei de 16,50 km de la Șanta.
Aflat pe suprafața sa favorită, Constantin Aur
începe în forță și câștigă speciala cu un avantaj
suficient pentru a prelua conducerea în
clasamentul general. Adoptând o strategie
similară, Bogdan Marișca termină pe locul secund
(la 39,1 s), ocupând o poziție similară și în
clasamentul general. Următoarele poziții au fost
ocupate de Mihai Leu și Daniel Ungur, ambii
cedând peste o jumătate de minut față de lider.
Cea mai spectaculoasă desprindere a fost cea din
clasamentul F2, George Grigorescu terminand
speciala de la Șanta cu un avans de 1m.12,7s față
de Alexandru Pițigoi (Ford) și 17,6s față de
Mugurel Canu (Citroën).
Decis să recupereze “daunele” turului
suplimentar din ziua precedentă, Dorin Toma și‐a
trecut în cont al 5‐lea timp absolut și fotoliul de

Cu puțin noroc, Mihai Leu a scăpat doar cu șifonarea caroseriei

lider al grupei H. Trezite la viață de evoluția pe
macadam, mașinile Aro conduse de Gheorghe
Radu și Cristi Nicolaescu au completat podiumul
grupei, la 58,0 și respectiv 1m.42,6s față de lider.
Horațiu Ionescu Cristea s‐a confruntat cu
probleme tehnice și a fost constrâns să renunțe la
startul de sâmbătă dimineața.
Cu o lungime de numai 3,9 km, speciala Călugăru
n‐a adus nicio schimbare importantă în economia
cursei. Constantin Aur și‐a trecut în cont al doilea
scratch consecutiv, urmat de Mihai Leu la 2,1 s,
Bogdan Marișca la 4,1 s și Daniel Ungur la 7,4 s.
Începută cu Marius Runcan, Ciprian Savu și Radu
Mărginean pe speciala de la Șanta, lista
abandonurilor a fost îngroșată de Eduard Stan și
Laszlo Tamas, ultimii doi ieșind în decor exact în
același loc.
Transferată în Cheile Cibinului, bătălia din fruntea
cursei avea sa treacă printr‐un moment decisiv pe
parcursul celor 15,6 km. Deși a câștigat speciala
cu un avans de aproape un minut față de Mihai
Leu, Constantin Aur a fost constrâns să depună
armele în parcul de asistență. Ofensiva SEAT‐ului
a fost stopată la aterizarea de pe o săritoare, șocul
violent ducând la deteriorarea unei fuzete. Aur a
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dorit inițial să continue raliul, pentru ca ulterior
să dea curs sfaturilor primite din partea echipei
tehnice și să renunțe la o evoluție ce risca să
agraveze și mai mult daunele. Aceeași specială a
constituit un moment de coșmar și pentru
Bogdan Marișca, care a pierdut secunde prețioase
din cauza unei pene de cauciuc. Problema a fost
remediată în parcul de asistență, unde mecanicii
au înlocuit și brațul afectat de evoluția pe jantă.
Intrat în parcul de asistență cu un handicap de
peste 95 de secunde fata de lider, Mihai Leu era
departe de a fi liniștit. O săritoare scăpată din
notițele făcute la viteză redusă a dus la pierderea
controlului și lovirea ușoară a părții din dreapta
spate. Din fericire pentru pilotul echipei
Romtelecom, impactul a afectat doar caroseria,
lăsând suspensia și transmisia neatinse. Bucuros
de urmările nesemnificative ale incidentului,
Mihai era totuși departe de a fi liniștit. “Suntem
abia în prima treime a raliului și mai avem foarte
mult până la capăt. Cel mai important lucru este
ca mașina să țină până la capăt. Voi încerca să
mențin un ritm constant, adoptând o strategie
care să asigure protejarea mașinii. Pentru
moment, cred că este devreme să vorbim despre
victorie.”

Mihai Leu / Ciprian Solomon - Ford Escort RS Cosworth

Propulsat pe primul loc al clasamentului general,
Mihai Leu urma să înceapa a doua trecere pe
Șanta cu un avantaj de 2,1 s față de Daniel Ungur,
în timp ce Bogdan Marișca a căzut din cauza
penei de cauciuc pe locul trei în clasamentul
general. George Grigorescu și‐a continuat
recitalul din clasamentul F2, unde a reușit să mai
pună un minut între el și cei mai apropiați
adversari. În ciuda lipsei evidente de tracțiune,
Renault‐ul Maxi Megane a impresionat prin
evoluția spectaculoasă, reușind să se mențina pe
un excelent loc patru în clasamentul general. Aflat
într‐o formă de zile mari, Dorin Toma a obținut pe
Cheile Cibinului cel de‐al doilea timp absolut,
asigurându‐și un avans mai mult decât liniștitor
față de restul adversarilor din grupa H.
Vitregită de prezența campionului național,
bătălia din fruntea cursei a luat o dimensiune cu
totul neașteptată, miza devenind mai mult decat
interesantă. Aflați pe primele trei locuri ale
clasamentului general, Mihai Leu, Daniel Ungur și
Bogdan Marisca urmau să‐și dispute duelul
pentru obținerea primului succes într‐o etapa de
campionat național. A doua trecere pe speciala de
la Șanta avea să confirme acest lucru, scratch‐ul
fiind împărțit la egalitate de Mihai Leu și Bogdan
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Marisca. Cu 21,1 s câștigate în duelul cu Daniel
Ungur, Bogdan Marișca urca pe locul secund în
clasamentul general, păstrând un avantaj de
numai 0,4 secunde față de pilotul de la Lipoplast.
În fruntea cursei, Mihai Leu avea însă de partea sa
nu doar avantajul de peste 20 s ci mai ales
moralul și ambitia unui campion mondial.
Jocurile au fost făcute
Într‐un final lipsit de istoric, Mihai și‐a adjudecat
patru scratch‐uri consecutive, singura “scăpare”
fiind înregistrată pe ultimul tronson cronometrat.
Conștient de importanța momentului, liderul a
ridicat piciorul de pe accelerație, și a parcurs
speciala de la Șanta cu o rezervă de peste 30 s față
de scratch‐ul obținut la a doua trecere. Scăpat de
presiunea lui Bogdan Marișca (abandonat pe
speciala cu numărul șapte), Daniel Ungur a
încheiat raliul pe locul secund în clasamentul
general, trecându‐și în cont cel de‐al patrulea
succes la grupa N. După o evolutie în care a
refuzat să depună armele în fața modelelor cu
tracțiune integrală, George Grigorescu a reușit să
urce pe podiumul clasamentului general,
adjudecându‐și în acelasi timp cel de‐al 5‐lea
succes în competiția rezervată modelelor F2.

Șampanie pentru învingători

Ultimele locuri aducătoare de puncte au revenit
tripletei formate din Alexandru Pițigoi, Mugurel
Canu și Călin Petrușca, cu toții aflându‐se la prima
ispravă de acest gen în acest sezon. Primii doi și‐
au asigurat câte un loc pe podiumul
clasamentului F2, în timp ce Călin Petrușca și‐a
trecut în cont locul secund la grupa N, obținând
astfel cea mai bună clasare din carieră.
Deși a avut o evoluție care ne‐a reamintit de zilele
de altă dată, Dorin Toma a fost privat de victoria
la grupa H din cauza unei probleme de diferențial.
Aliniat la startul penultimei probe speciale cu un
avans de peste cinci minute față de următorul
clasat, Mitsubishi‐ul a refuzat să mai pornească,
lăsând victoria Aro‐ului condus de Gheorghe
Radu. Acesta a fost urmat în clasament de Zoltan
Juhos, cei doi fiind dealtfel singurii
supraviețuitori au grupei H.
Bătălia Ka‐urilor a furnizat una din marile
surprize, echipajul format din Carmen Berghea și
Gabriela De Reu reușind să‐și treacă în cont
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primul succes de etapă în acest sezon.
Învingătoarele au fost urmate în clasament de
echipajele Daniel Burchel / Dragoș Tiugan și
respectiv Alexandru Tămășescu / Sorin Rotaru, în
timp ce perechile Laszlo Tamas / Lorand Bako și
Radu Arhire / Adrian Temeș au fost constrânse să
abandoneze.
Tot la prima victorie s‐a aflat și echipajul format
din Cristian Turbatu și Silviu Ștefănescu, cei doi
reușind să devanseze în clasamentul Novelor
echipajele Vasile Gentoiu / Florin Boștină și Jean
Tatu / Sorin Cantor. Întrecerea debutanților a
revenit pentru a treia oara în acest sezon fraților
Istvan și Janos Soos (Renault Clio), celelalte locuri
ale podiumului revenind perechilor Viorel Ivan /
Răzvan Popa (Dacia Nova) și Cătălin Berari / Iosif
Ferenți (Renault Clio). Numărul mare de
abandonuri a făcut ca bătălia pe echipe să
consemneze o singură clasată: Lipoplast Rally
Team.
Alexandru Dobai
#Raliuri‑de‑POVESTE

WE ARE THE CHAMPIONS!
Raliul Sibiului Liqui Moly 2004
Confirmând anticipările dinaintea startului, Dan
Gîrtofan și Dorin Pulpea au reușit să‐și adjudece
primul titlul de campioni naționali cu trei etape
înainte de căderea cortinei. Dar bătălia din Munții
Cibinului a fost câștigată de Bogdan Marișca, în
timp ce Romulus Preda s‐a impus în etapa
contând pentru Cupa Europei.
Cu cinci victorii, un loc secund și un loc trei într‐un
total de șapte etape, echipajul brașovean a dominat
copios Campionatul Național, rezultatul de la Sibiu
nefiind altceva decât rodul seriozității cu care a
abordat sezonul 2004. Pus în fața celei mai dificile
etape de până atunci, Dan Gârtofan a avut un
început precaut, obiectivul său declarat fiind
obținerea unui bagaj cât mai mare de puncte.
SEAT‐ul s‐a instalat la conducere după terminarea
celei de‐a cincea probe speciale și se părea că
nimic nu mai poate sta în calea celui de‐al șaselea
succes. Dar a venit ultima trecere pe speciala Crinț,
unde liderul a rămas fără frâna de serviciu, fiind
obligat se evolueze peste 20 km doar cu frâna de
mână. Situația a continuat și pe superspeciala din
final, unde mașina a alunecat și s‐a împotmolit în
noroiul creat de ploaia abundentă. Deși publicul a

Ajutat de public și de piloții aflați în preajmă
SEAT-ul condus de Dan Gîrtofan iese din noroi
Foto: Dan Beșliu

avut o reacție întârziată, piloții aflați în postura de
spectatori au intervenit pentru a ajuta la scoaterea
SEAT‐ului din capcana de noroi. Acesta avea să
termine raliul pe poziția a treia, cu un avans de
numai 17,4 secunde față de următorul clasat.
Suficient însă pentru cucerirea titlului.
“A fost un raliu care a avut de toate. Deși ne‐a
întristat oarecum, ghinionul din final n‐a mai avut
cum să umbrească bucuria victoriei din
campionat. Este o zi mare pentru mine și cred că
abia de mâine am să încep să realizez
dimensiunea acestui rezultat. Și nu pot să închei
fără să mulțumesc întregii echipe, căreia îi și
dedic, de altfel, acest titlu de campion.”
După un raliu în care s‐a mulțumit să evolueze cât
mai aproape de modelele WRC conduse de
Gîrtofan și Aur, Bogdan Marișca a exploatat
imediat situația creată de problemele liderului,
trecându‐și în cont prima victorie din acest sezon.
Învingătorul a fost urmat de echipajul format din
Romulus Preda și Mihai Sandu, al căror
Mitsubishi Lancer s‐a impus la grupa N și în etapa
contând pentru Cupa Europei. Podiumul

Dan Gîrtofan / Dorin Pulpea - SEAT Cordoba WRC

întrecerii internaționale a fost completat de
Manuel Mihalache și de Alexandru Pițigoi, ambii
pe mașini Mitsubishi Lancer Evo VII.
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În ciuda ofensivei din prima parte a raliului, când
s‐a și instalat la conducere timp de trei probe
speciale, Constantin Aur avea să abandoneze în
urma lovirii unui bolovan care a afectat
suspensia. Renumit pentru traseul său dur, raliul
avea să facă și alte victime, lista fiind continuată
de Mihai Leu, George Morar, Sorin Badea,
Emanuel Ilina și Cătălin Cismaru.

Dacă etapa precedentă a înregistrat un procent de
100% în privința mașinilor de grupa H care au
terminat raliul, la Sibiu lucrurile au fost sensibil
diferite, doar trei echipaje reușind să ajungă la
final. Günther Graef și Bogdan Iancu au ridicat la
cinci numărul succeselor din 2004, Toyota
învingătorilor fiind urmată de Florin Strak și
Cristian Toader (ambii cu mașini Audi). Dorin
Banciu și Alexandru Mitroi și‐au împărțit pentru
a treia oară primele două locuri din întrecerea
debutanților, în timp Remus Tudorancea a urcat
pentru prima dată pe podiumul categoriei.

Bătălia din Trofeul A 2,0 l s‐a terminat cu victoria
echipajului Nistor Duval / Ioan Dicoi, al căror
Citroën Saxo a fost urmat de mașinile Renault
conduse de George Grigorescu și de Dorin Banciu.
Claudiu David și Mihaela Beldie și‐au trecut în
cont cel de‐al treilea succes consecutiv în Trofeul
N 1,6 l, luând astfel o opțiune serioasă pentru
cucerirea titlului de campioni. Celelalte două
locuri de pe podium au revenit perechilor
Alexandru Mitroi / Florin Hangu și Remus
Tudorancea / Radu Mărginean.

Deși au avut de depășit calvarul a numai puțin de
șase pene de cauciuc, Carmen Berghea și
Valentina Tomescu s‐au impus în bătălia Fiestelor,
cele două amazoane ajungând la finalul unei
competiții în care Istvan Soos / Janos Soos și
Zoltan Juhos / Botond Csomortani au trebuit să
depună armele. Claudiu Chelaru și Cătălin Roman
au terminat pe locul secund, principalul lor
obiectiv fiind încheierea raliului.
Alexandru Dobai
#Raliuri‑de‑POVESTE

