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CU TROFEELE PE MASĂ
La Cluj, în penultima etapă contând pentru
Campionatul Național de Raliuri Betano, bătălia
de pe probele speciale va avea un iz aparte. Aici,
în inima Transilvaniei, gustul victoriei se poate
asezona cu mireasma inconfundabilă a laurilor de
campion. Și fără nicio reținere putem considera că
penultimul act din 2020 se joacă cu trofeele de
campion pe masă!
Dar cum mai avem câteva zile până la start, profit
de acest răgaz pentru a vorbi puțin și despre istorie.
Capitol la care clujenii au reușit să depășească
așteptările. Când spun asta mă refer la faptul că au
reușit să găzduiască nu mai puțin de 38 de etape
contând pentru campionatul național. Curios este
că acestea nu s‐au desfășurat sub același nume, așa
cum mulți s‐ar fi așteptat. De‐a lungul unei jumătăți
de secol de la primul Raliu al Clujului, cărțile de
istorie au consemnat cinci denumiri diferite: Raliul
Clujului, Raliul Avram Iancu, Timken Rally, Mobil 1
Rally și Transilvania Rally.
Totul a început în 1971, atunci când Raliul
Clujului anunța un duel de zile mari între
Laurențiu Borbely și Eugen Ionescu‐Cristea.
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Din păcate, o defecțiune tehnică a încurcat
socotelile favoritului local și a deschis calea spre
victorie Renault‐ului 8 Gordini condus de Eugen
Ionescu‐Cristea în echipaj cu Petre Vezeanu.
Raliul Avram Iancu a fost cel mai longeviv.
Povestea sa începe în 1976, cu un an înainte de a
fi promovat pe prima scenă a raliurilor.
Învingători au fost Mihai Mureșan și Dacian
Banca, la bordul unei mașini Dacia 1100.
La polul opus, Timken Rally și‐a terminat povestea
după o singură ediție și a dispărut înainte de a
candida pentru obținerea statutului european. O
istorie scurtă de tip... a fost o dată. În două rânduri, în
2003 și 2004, competiția a purtat numele
sponsorului Mobil 1, din dorința organizatorilor de a
pune bazele unei colaborări de lungă durată cu acest
petrolier renumit pentru prezența sa în motorsport.
Începând cu 2012, denumirea competiției și‐a
extins anvergura și a înglobat numele regiunii
istorice Transilvania. Pus în fața acestei diversități
a denumirilor, în prezentarea palmaresului mi s‐a
părut mai potrivit să renunț la înșiruirea
cronologică în favoarea unei prezentări defalcate.
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1971 Eugen Ionescu‐Cristea / Petre Vezeanu
Renault 8 Gordini
1997 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
1998 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
2005 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Mitsubishi Lancer Evolution VII
2006 Dan Gîrtofan / Dorin Pulpea
Subaru Impreza STI
2007 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2008 Claudiu David / Mihaela Beldie
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2009 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2010 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Subaru Impreza STI
2011 Valentin Porcișteanu / Dan Dobre
Mitsubishi Lancer Evolution IX
RALIUL AVRAM IANCU ‑ PALMARES
1977 Arpad Szalai / Andrei Vință
Dacia 1300
1978 Arpad Szalai / Ionel Mălăuț
Dacia 1300
1981 Mihai Mureșan / Mihai Avram
Dacia 1300
1989 Ludovic Balint / Constantin Zărnescu
Dacia 1300
1990 Constantin Aur / Viorel Ungureanu
Peugeot 205 GTI
1991 Ludovic Balint / Constantin Zărnescu
Dacia 1300
1992 Dorin Toma / Florin Hangu
Opel Kadett
1993 Dorin Toma / Dacian Banca
Opel Kadett
1994 Ștefan Vasile / Silviu Moraru
Dacia 1325
1995 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Audi Coupe S2
1998 George Grigorescu / Radu Dumitriu
Renault Clio Maxi
1999 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Ford Escort RS Cosworth

2000 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
2001 Constantin Aur / Silviu Moraru
Seat Cordoba WRC
2002 Dan Gîrtofan / Mihai Lăzărescu
Mitsubishi Lancer Evolution V
2007 Constantin Aur / Anton Avram
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2008 Gergo Szabo / Zoltan Kohler
Mitsubishi Lancer Evolution IX
TIMKEN RALLY ‑ PALMARES
1999 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Rurbo 4WD
MOBIL 1 RALLY ‑ PALMARES
2003 Mihai Leu / Ciprian Solomon
Hyundai Accent WRC
2004 Dan Gîrtofan / Dorin Pulpea
Seat Cordoba WRC

TRANSILVANIA RALLY ‑ PALMARES
2012 Csaba Spitzmuller / Tamas Szöke
Mitsubishi Lancer Evolution X
2013 François Delecour / Dominique Savignoni
Peugeot 207 S2000
2014 François Delecour / Dominique Savignoni
Peugeot 207 S2000
2015 Simone Tempestini / Dorin Pulpea
Ford Fiesta R5
2016 Simone Tempestini / Marc Banca
Ford Fiesta R5
2017 Bogdan Marișca / Carmen Poenaru
Ford Fiesta R5
2018 Simone Tempestini / Sergiu Itu
Citroën DS3 R5
2019 Simone Tempestini / Sergiu Itu
Hyundai i20 R5
2020 ...
În palmaresele de mai sus sunt trecute doar edițiile
în care raliurile respective au contat ca etapă în
Campionatul Național de Raliuri.

ȘAPTE DINTR‑O LOVITURĂ!
Raliul Avram Iancu 1998
După ce v‑am convins în ediția precedentă a
buletinului că și piloții se pot remarca într‑ale
scrisului, de această dată vă propun o întoarcere în
timp pentru o experiență care la momentul
respectiv a fost la fel de surprinzătoare. Cei care au
prins raliurile din anii ’90 își aduc cu siguranță
aminte de Andreea Idriceanu Calev. Ei bine, la
Raliul Avram Iancu din 1998, aveam să descopăr
cu mare bucurie scriitura ei de suflet. Și n‑am
ezitat nici o clipă în a‑i prelua povestea în prima
ediție a anuarului AutoSport.
“Faptul că suntem aici demonstrează că suntem
nebuni, de ce trebuie să ne mai faceți și control
medical ca să demonstrați asta?” se aude nervos
glasul lui George Grigorescu la ședința care a
precedat startul Raliului Avram Iancu.
Discuția aprinsă a pornit de la un accident în
recunoașteri, unul din concurenți lovind o mașină
a organizatorilor. “Vinovatul” avea antecedente: la
un alt raliu s‐a răsturnat și mașina sa a fost apoi
lovită de un alt concurent. Aprigele dispute pe
această temă i‐au atras respectivului

neîncrederea organizatorilor, care doreau acum
să‐i facă un control psihiatric. Alte voci cereau ca
acesta să nu fie lăsat la start pe motive de
indisciplină: “ce a căutat pe probă când știa că se
fac amenajări?”
“Să se elimine primele două speciale, cereau alți
piloți; încalcă regulamentele, viteza medie fiind
cu mult peste limitele admise!” “Mergeți și
dumneavoastră mai încet,” se auzi un glas
molcom de ardelean de la masa organizatorilor.
Întâlnirea n‐a fost scutită de dispute. Dar până la
urmă, respectivul n‐a mai fost controlat iar prima
specială a fost anulată.
Ne‑am înfrățit cu colbul...
Pentru prima dată la un raliu, una din probe a fost
parcursă de ȘAPTE ori. Sus pe platou ca la Moși.
Grătare fumegânde, vânzători ambulanți, fani
veniți din toată țara pentru a‐și încuraja favoriții,
fotografi, camere de luat vederi, beri și mititei,
umbreluțe, căței și copii, încă de la primele ore ale
dimineții.

Elicopterul! La câțiva metri în spatele mașinii...

Mașina de deschidere apare într‐un uriaș nor de
praf. La scurt timp încep să se audă primele
strigăte: “vine Titi!” Rumoare. “Șpan! Șpan! Dă‐i
Titi!” Lumea se înghesuie să‐l vadă cât mai de
aproape. Un imens val de praf se ridică în urma
mașinii, aceasta fiind deja în virajul imediat
următor. “Ptiu, mi‐a intrat și‐n dinți țărâna!” Un
bondar roșu se apropie de acul de păr. Întors cu
frâna de mână, scrâșnește și pleacă mai departe.
Grigorescu! Strigăte de admirație. Și iarăși praf!
“Dodo! Vine Dodo!” Trece și el scurmând din
cauciucuri țărâna care ne acoperă. Prima
Supernovă: Rusu. Hotărât, intră în acul de par și...
motorul se oprește. Cursa era însă abia la început
și se mai pot întâmpla foarte multe. Trece și
Göllner. Lumea începe să se agite. Urmează
clujenii: “Haide Marișca! Bine Savu! Șpan, Giogio!
Mi‐a făcut cu mâna!”, strigă un puști înfierbântat.
“Poate s‐a frecat la nas! Auzi, i‐a făcut tocmai lui
cu mâna”, răspunde un altul, dezamăgit că idolul
nu‐i aruncase și lui o privire.
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Au trecut cu toții. Prima dată. Mai avem să‐i vedem
de șase ori. Ne mutăm. “Avem timp de‐o cafea?”
Lumea se înghesuie către vânzătorii ambulanți.
Fanii își iau repede steagurile să aibă timp să le
reașeze, astfel încât de data asta să îi vadă George.
A doua trecere. Mașinile vin din spatele unui deal.
“Poate îl pierd iar pe Titi”, strigă un cameraman.
Uite‐l! Apare dintr‐o dată ca un monstru furios și
trece pe lângă noi de nici nu apucăm să zicem
“pâs”. “Iar l‐am ratat! Tu ai apucat să‐i faci
fotografii?” Da, din spate! Am pozat bine tot praful!
Elicopterul! La câțiva metri deasupra mașinii vine
un elicopter din care se filmează. Pilotul din aer îl
urmărește cu dificultate pe cel care evoluează pe
sol. Elicopterul trișează și o ia pe scurtătură. “Acum
nu m‐a păcălit!” spune vesel cameramanul. Viraje
perfecte, spectacol excepțional. De mult n‐a mai
fost așa un raliu. “Nu se compară macadamul cu
raliurile pe asfalt,” afirmă un puști pe care părinții
îl știau la examen. “Știam eu că nu e cazul să merg
la școală. Bă, pe mine să nu mă filmați!”

Apare un Ford Ka boțit de tot...

“Dacă‐l vede taică‐su la TV a încurcat‐o,” râde
ștrengărește un amic. Göllner! “Ce‐a pățit? Parcă
nu mai are o roată?” Heinz trece ușor pe lângă
noi, cu evidente probleme mecanice. Mai jos,
trage pe dreapta. “Un braț rupt”, se aud vocile
specialiștilor. Într‐adevăr, puțin mai târziu apar la
pas Heinz și Sorin. Cel din urmă duce necăjit
corpul delict care le‐a jucat festa. “Eram pe locul
doi, după Titi”, spune Heinz în timp ce își aprinde
țigara. Lumea sare cu o cafeluță, cu o sticlă de apă
să mai aline necazul abandonaților. Cei doi se
așează cuminți pentru a urmări ce vor mai face
cei rămași în cursă.
“Era să se răstoarne!” strigă Heinz la apariția lui
Daniel Ungur, după ce mașina dispăruse puțin
într‐o râpă. “Extraordinar ce‐a redresat‐o! Nu
credeam că mai iese de acolo!”
Trec pentru a câta oară? A patra? Pierdusem șirul.
Dan Gîrtofan nu mai apare. “I s‐a rupt suportul
motorului”, aflăm de la un telefon mobil care
aduce vești de la sosire. “Șoricelul” (Sorin Pop)
trece și puțin mai sus de noi oprește. “Motorul”, se
aude din gură în gură. Praf din ce în ce mai mult.
Apare un Ford Ka boțit de tot, cu geamurile
înlocuite cu pungi. “S‐a răsturnat fix în bot,
norocul lui că era lume și l‐au ajutat să scoată
mașina.” Gărgărița își continuă vitejește cursa.
Trece Honda lui Câmpeanu. Iese din acul de păr și
sare din drum pe un șleau. Pilotul forjează
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motorul, dar mașina se încăpățânează. Lumea
sare să‐l ajute. Între timp vine vijelios un Audi.
“Faceți semne că e pericol! Semnalizați că drumul
este blocat!” Suporterii aleargă dintr‐o parte în
alta să‐l avertizeze pe cel care vine și să‐l ajute în
același timp pe cel blocat în drum. Audi‐ul vine
tatonând. Honda iese din șleau, oamenii se aruncă
aiuriți în fața celeilalte mașini. Pilotul îi evită.
“Cămilă, ce căutai în botul lui Runcan?” Cămilă, o
figură cunoscută în lumea raliurilor, a devenit
palid și râde: “păi unde să mă duc?”
Pauză. Lumea mănâncă un sandwich, un mititel
cu puțin praf... A șasea trecere. “Lungă cursă”.
Ceasul s‐a făcut vreo cinci. Suntem plecați din Cluj
de la șapte dimineața. Arătăm cu toții de parcă am
îmbătrânit brusc. Părul alb, tricourile prăfuite,
fețele arse de soare.
“Titi!” Trece în forță, sare peste hop și se oprește
câteva sute de metri mai încolo. “Ce‐a pățit?”
Lumea pleacă după el pe jos. Între timp trec alte
mașini. Iarăși e pauză. Încă o dată și gata. Titi
apare de pe proba cu bucluc și lumea îl aplaudă.
“Frumos spectacol! Păcat! Mai erau trei probe. Ce‐
ați pățit?” Răspunsul vine imediat: “s‐a rupt un
braț”. Apare și navigatorul lui, Bebe Boboescu:
“dacă terminam eram campioni. Acum titlul se va
decide la Harghita.”
“Dodo bate cursa,” spune coechiperul său Heinz
Göllner. Concurenții trec în goană pe ultima

Bondarul roșu s-a impus în Raliul Avram Iancu

probă. Lumea sare în mașini. “Să plecăm și noi
după ce trec ei.” Coloană de mașini spre Cluj. Unii
devin brusc “ași” ai volanului. Ajungem la hotel
după 12 ore de cursă: piloți obosiți, spectatori
prăfuiți. “Unde stați? La șapte? Mai urcă apa până
la noi? Ne vedem la nouă la premiere!” Toți ne
repezim la dușuri! Ce bună e apa caldă!
“Mai stau un tramvai și plec...”
În fața hotelului se strânge lumea. “La ce oră
începe premierea?” “Ar trebui să înceapă.” Unii
pleacă la masă. “Nu stați la premiere?” Păi nu e la
11?” “Cum la 11? Nu la 9?” Nimeni nu mai știe
nimic. “Mai stăm puțin să vedem ce se întâmplă.”
La 11.45 au început să pocnească dopurile
sticlelor de șampanie. “Locul I în clasamentul
general FIA: George Grigorescu / Radu Dumitriu”,
strigă prezentatorul. Cei doi se urcă cuminți pe
podium, iar voci din public încep să strige: “Titi
Aur! Titi Aur!” Ce vină o avea George că a
abandonat Titi? “Locul I în clasamentul Open:
Dorin Toma / Dacian Banca; locul II:
Grigorescu/Dumitriu; locul III: Rusu/Hangu”.
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Cupe, flori, șampanie și premii care trec prin
mâinile învingătorilor. “Grupa N, locul I: Tudor
Ionescu... Grupa A...” Alte șampanii, alte cupe, alte
clasamente...
“Vă invităm la coktail și la conferința de presă”, se
aude în final vocea prezentatorului. Care
conferință de presă? Toată lumea e lihnită de
foame, toți se reped să mănânce câte ceva. În final
se adună câștigătorii concursului și presa. “Putem
să punem noi întrebări și să răspundă presa?”
întreabă unul dintre învingători.
“Cine a câștigat Raliul Avram Iancu, domnilor?” se
aude din sală. “După cum ați auzit la ProTV,
Grigorescu, după cum ați auzit la premiere,
Toma.”
Ce de clasamente! Ziariștii obosiți încep să noteze
cine a câștigat în clasamentul FIA, în clasamentul
Open...
Mai este o etapă și vom afla numele campionului
național. Ca și în marile bătălii, lumea va aștepta
cu sufletul la gură deznodământul. Va fi Titi din
nou campion?
Andreea Idriceanu Calev
#Raliuri‑de‑POVESTE

