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ÎN LOC DE INTRODUCERE
Bine ați venit în lumea raliurilor! O disciplină în
care senzațiile trăite sunt nu de puține ori
stupefiante. Cel mai bine știu asta cei care citesc
aceste rânduri rezemați de un copac și așteptând
un campion, 350 de cai putere și un zgomot care
te face să tresalți.
Dacă citiți aceste rânduri așezat în fotoliul
preferat într‐o zi de sâmbătă, convinși că ați evitat
vacarmul, veți fi dezamăgiți. Dansul se dansează!
Iar raliurile se dansează la 160 km/h, pe zăpadă,
noroi, gheață, pietriș sau asfalt. Dar ce sunt până
la urmă raliurile? Pentru cei obișnuiți cu
spectacolul urmărit de pe marginea unei piste,
trebuie să vă spun că de această dată v‐ați
aventurat într‐un univers paralel complet diferit.
Și mult mai interesant după părerea mea.

Primul lucru pe care trebuie să‐l știți este că în
virajul din fața dumneavoastră o să vedeți o
singură mașină. La fel de rapid o să remarcați că
nu există zone de fugă, glisiere sau capcane cu
pietriș. Doar drumul propriu‐zis, fie el de asfalt,
pământ sau pietriș. Raliurile sunt o disciplină care
se desfășoară într‐un ambient în care se regăsește
și spectatorul și cu mașini al căror aspect exterior
seamănă cu cele pe care le conducem zi de zi.
Marile bătălii din raliurile autohtone se dau în
pădurile carpatine, pe dealurile Moldovei sau în
câmpia Banatului, asta ca să amintesc doar trei
exemplele de pe o listă care ne demonstrează ‐
pentru a câta oară ‐ că trăim pe niște meleaguri
de o frumusețe aparte. Indiferent unde ne‐am afla,
raliurile noastre încep joi și se termină sâmbătă.
De‐a lungul celor trei zile, publicul se bucură de un
spectacol aparte, începînd cu startul, prezentarea
protagoniștilor și mai apoi cu probele speciale și nu
în ultimul rând festivitatea de premiere.

Și n‐am terminat! Un alt fel de spectacol, la fel de
captivant, este și cel pe care îl găsim în parcul de
asistență. Aici este locul în care o armată de
mecanici are grijă de mașinile care își dispută
bătălia pentru victorie. Indiferent de vreme, aceștia
sunt capabili să schimbe cutia de viteze sau întreaga
suspensie într‐un interval măsurat în minute. Fără
nicio factură și fără niciun atac la buzunarul
pilotului. Și tot ei sunt cei care spală și mai apoi
șterg parbrizul mașinii, pun apă în rezervorul
spălătorului și se asigură că s‐au pus câteva banane
sau bare energizante în buzunarele portierelor.
Odată ieșite din parcul de asistență, mașinile
parcurg sectorul de legătură care duce la startul
probei speciale. Pe acest tronson, deschis
circulației publice, este obligatorie respectarea
tuturor reglementărilor din Codul Rutier. Asta
înseamnă că dacă întâlnim o porțiune în care
viteza maximă admisă este de 30 km/h pentru
noi, aceeași limită este obligatorie și pentru
concurenții din raliu! Și orice abatere de
regulament este sancționată conform legislației în
vigoare. Și pentru noi și pentru ei!
Raliurile din campionatul național au între 9 și 16
probe speciale, desfășurate în zilele de vineri și
sâmbătă. Proba Specială este tronsonul de drum
situat între startul probei și sosirea lansată.
Timpul necesar parcurgerii acestei distanțe va
face diferența și ne va arăta cine este cel mai
rapid. La final, după adunarea timpilor de pe
toate probele speciale, va fi declarat învingător
pilotul cu timpul cel mai mic.

Vă spuneam că probele speciale se desfășoară pe
suprafețe de o mare diversitate, cu lungimi care
pot ajunge până la 25 km. Nu puține sunt probele
intrate deja în folclorul raliurilor. Unele din cauza
gradului ridicat de dificultate, altele prin numele
lor exotice. Asta ca să nu mai vorbim de cele care
au fost redenumite în urma unor întâmplări care
stârnesc amintirile.
Important de știut este că pe aceste probe
speciale echipajul are un singur scop. Să meargă
cât mai rapid, la limita maximă atât din punct de
vedere uman cât și al mecanicii, fără să iasă în
decor și fără să rupă mecanica. Aceasta este
marea provocare. O cursă contra cronometru în
care cel mai rapid câștigă.
Sigur, aș putea să detaliez și mai mult. Dar cred că
pentru o introducere este suficient. Să mai lăsăm
câte ceva și pentru paginile următoare. Mai ales că
este timpul să punem de‐o parte acest buletin și să
ne ridicăm privirea. Se aude simfonia cailor putere
și urmează să intrăm într‐o altă lume. (A.D.)
PS: Așa ar fi trebuit să se termine introducerea
primului buletin Betano Info Rally. Din păcate,
lumea a fost dată peste cap din cauza pandemiei
iar distanțarea socială ne obligă să redefinim cel
puțin pentru moment, modul în care ne ducem
viața de zi cu zi. Asemeni oricărui sport, raliurile
au și ele de suferit de pe urma “zidului” imaginar
ridicat în jurul fiecăruia. Dar cu puțină speranță,
nu va trece mult și vom putea striga ‐ asemeni
celor de la Pink Floyd ‐ Tear down the wall!

RALIUL ARGEȘULUI 2020 ‑ PROGRAM

18h28 Regrupare
18:51 PS 2 ‐ Godeni 2

Vineri 26 iunie 2020
Start Pitești
16h30
PS 1 Godeni 1
12,4 km 17h28
Regrupare
18h28
PS2
Godeni 2
12,4 km 18h51
Zonă Tehnică / Service ‐ Pitești
20h41
Sosire Ziua 1 ‐ Pitești, Parc Închis
21h29
Sâmbătă 27 iunie 2020
Start Pitești
Service Pitești
PS 3 Lacul Vidraru
27,0 km
PS 4 Transfăgărășan
15,1 km
Regrupare / Zonă tehnică ‐ Cabana Capra
Service îndepărtat ‐ Conacul Ursului
PS 5 Piscul Negru
10,7 km
PS 6 Lacul Vidraru Power Stage 27,0 km
Zonă tehnică / Service ‐ Pitești
Sosire Pitești
Festivitate de premiere ‐ Pitești

09h45
09h45
11h43
12h21
12h41
14h26
14h34
14h52
17h07
17h20
18h30

Lungimea raliului: 374,74 km
Probe Speciale: 6
Lungimea Probelor Speciale: 104,60 km
TRANSMISII LIVE
Pandemia și restricțiile impuse de către autorități
au complicat eforturile organizatorilor de a oferi un
eveniment cât mai interesant fanilor. Conform
legilor în vigoare, se pot organiza competiții
desfășurate în aer liber dar fără spectatori.
Deoarece echipa de organizare își dorește
respectarea măsurilor autorităților, fanii sunt
încurajați să rămână acasă, o soluție alternativă
fiind pregătită pentru toată durata competiției.
Pentru a oferi o experiență specială și în 2020,
clubul sportiv DTO Rally a pregătit o serie de
transmisiuni LIVE de pe probele speciale. Astfel,
spectatorii pot urmări principalele momente ale
competiției de acasă. Soluția va permite în același
timp și o mediatizare sporită pe durata raliului.
Program transmisii live
Vineri, 26 iunie
16h30 Start festiv
17h28 PS 1 ‐ Godeni 1

Sâmbătă, 27 iunie
12:21 PS 4 ‐ Transfăgărășan
15:15 Festivitate de premiere I, Barajul Vidraru
RALIUL ARGEȘULUI* ‑ PALMARES
1971 Aurel Puiu / Constantin Pescaru
Renault 8 Gordini
1977 Eugen Ionescu Cristea / Dan Amărică
Dacia 1300
1978 Ilie Olteanu / Ovidiu Scobai
Dacia 1300
1979 Ilie Olteanu / Ovidiu Scobai
Dacia 1300
1993 Ludovic Balint / Gabriela Stroescu
Dacia 1325
1994 Ștefan Vasile / Silviu Moraru
Dacia 1325
1995 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Audi Coupe S2
1996 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
1997 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
1998 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
1999 Heinz Göllner / Sebastian Itu
Audi Coupe S2
2000 Constantin Aur / Dumitru Boboescu
Toyota Celica Turbo 4WD
2001 Constantin Aur / Silviu Moraru
SEAT Cordoba WRC
2002 Bogdan Marișca / Sebastian Itu
Mitsubishi Lancer Evolution VI
2003 Dan Gîrtofan / Dorin Pulpea
SEAT Cordoba WRC
2007 Marco Tempestini / Dorin Pulpea
Subaru Impreza STI
2009 Jarkko Miettinen / Mikko Lukka
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2010 Gergo Szabo / Levente Csegzy
Mitsubishi Lancer Evolution IX
2019 Simone Tempestini / Sergiu Itu
Hyundai i20 R5
2020 ...
* ‐ În 1971 competiția s‐a numit Raliul Pitești; între 1977 și
1999 competiția s‐a desfășurat sub numele de Raliul Dacia.

RALIUL ARGEȘULUI 2020 ‑ LISTA ECHIPAJELOR ÎNSCRISE
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Echipaj

Mașina

Grupa

Simone Tempestini / Sergiu Itu
Valentin Porcișteanu / Dan Dobre
Dan Gîrtofan / Tudor Mârza
Eugen Caragui / Robert Fus
Robert Maior / Francesca Maior
Adrian Teslovan / Vajk‐Imre Cseh
Csongor Szabo / Marcus Andreoiu
Cristiana Oprea / Dumitru Gheorghe
Alexandru Gheorghe / Ciprian Solomon
Adi Iliescu / Rareș Badea
Raul Badiu / Teodor Găină
Gabriel Ene / Bogdan Barbu
Dan Iamandi / Răzvan Subțirelu
Alexandru Ardelean / Horațiu Baltador
Dănuț Budai / Lucian Budai
Răzvan Trișnevschi / Traian Arsenescu
Adrian Minea / Constantin Răducioiu
Cristian Timișică / Gabriel Lazăr
Dan Albuț / Cristian Bala
Dorin Banciu / Ioana Stan
Alexandru Pițigoi / Anton Avram
Remus Cotuț / Mircea Onofrei
Gabriel Miclăușu / Dragoș Ghigolea
Bogdan Gheorghiu / Andrei Gheorghiu
Dorin Costea / Horațiu Voicu
Florian Popescu / Dragoș Badea
Cristi Sugar / Vlad Colceriu
Daniel Rusciugă / Cristian Vârbălan
Horea Balea / Mihai Luncan
Bogdan Moldovan / Sergiu Rogozan
Mihai Manole / Marca Banca
Artur Luca / Iulian Gheorghe
Dragoș Popa / Sorin Colceriu
Radu Luca / Dorina Luca
Adrian Grigore / Andrei Papa
Bogdan Talașman / Andrei Mitrașcă
Silviu Procopiu / Mihai Stanciu
Cristian Dolofan / Petre Tobă
Enis Arif / Carmen Poenaru
Mircea Samuil / Gilles Romain
Paul Popa / Laszlo Csegzy
Roland Csato / Sandor Csikos
Victor Supuran / Andrei Pintilii
Mihai Dumitrescu / Bogdan Nițescu
Gabriel Stoian / Mihai Căpeț
Costin Popescu / Mihai Rotaru
Nikola Mishev / Yanaki Yanakiev
Aurel Bartha / David Szarka
Bogdan Năstase / Delia Năstase

Škoda Fabia R5
Mitsubishi Lancer Evo
Škoda Fabia R5
Peugeot 208 R2
Peugeot 208 R2
Citroën DS3 R3T Max
Ford Fiesta R2
Dacia Sandero
Peugeot 208 R2
Mitsubishi Lancer Evo
Dacia Sandero
Ford Fiesta R2
Subaru Impreza WRX
Suzuki Swift Sport
Suzuki Swift Sport
Mitsubishi Lancer Evo IX
Mitsubishi Lancer Evo VII
Mitsubishi Lancer Evo IX
Dacia Sandero
Toyota Celica
Porsche 911 GT3
DS3 R3T Max
Dacia Sport
Suzuki Swift Sport
Ford Fiesta
Dacia Logan
Dacia Sandero
Dacia Sandero
Dacia Sandero
Mitsubishi Lancer Evo VII
Renault Clio R3
Dacia Sandero
Dacia Sandero
Dacia Sandero
Mitsubishi Lancer Evo IX
Suzuki Swift
Dacia Sandero
Peugeot 208 R5
Škoda Fabia R5
Audi A3
Suzuki Swift Sport
Suzuki Ignis
Dacia Sandero
Dacia Sandero
Suzuki Swift
Honda Civic
Peugeot 208 R2
Honda Civic EG4
Mitsubishi Lancer Evo IX

RC2
RC2N
RC2
RC4
RC4
RC3
RC4
RC5
RC4
NAT 11
RC5
RC4
NAT 11
RC5
RC5
RC2N
NAT 11
RC2N
RC5
NAT 11
NAT 12
RC3
NAT 12
RC5
NAT 12
RC5
RC5
RC5
RC5
NAT 11
RC3
RC5
RC5
RC5
RC2N
RC5
RC5
RC2
RC2
NAT 12
RC5
NAT 12
RC5
RC5
RC5
RC5
RC4
NAT 12
NAT 11

50
51
52
53

202
264
269
290

Campionatul Național de Raliuri pentru Vehicule Istorice
Gunther Graef / Bogdan Iancu
BMW 2002
Dorin Alexandrescu / Andrei Motescu
Volkswagen Golf
Andrei Agapian / Mihai Matara
Volkswagen Golf
Petru Constantinescu / Mihai Boboia
Opel Kadett B

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

104
110
113
114
117
118
119
120
121
124
126
128
511

Campionatul Național de Raliuri 2
George Marinescu / Alexandru Șimon
Seat Ibiza
Cristian Pesoțchi / Bianca Radu
Renault Clio
Silvan Cimpoescu / Mihai Sandu
Dacia Logan
Emanuel Resiga / Denisa Resiga
Ford Fiesta
Andrei Pop / Matei Blaga
Opel Corsa
Aurel Balea / Iulian Ichim
Dacia Logan
Alin Butnariu / Arnold Căițanu
Suzuki Ignis Sport
Anghel Renado / Bogdan Dragiu
Honda Civic
Lucian Țugulea / Romeo Botezatu
Dacia Logan
Alexandru Bogdan / Adrian Rus
Opel Tigra RC
Răzvan Potocean / Dariana Mateuț‐Bogdan
Renault Megane Coupe
Bogdan Samoilă / Florin Cojocaru
Renault Clio RS
Cristian Ciobotea / Mihai Frintu
Dacia Logan
SISTEM DE PUNCTAJ

În forma sa actuală, sistemul de punctaj este
destul de complicat. Asta ca să nu spunem greu
de înțeles pentru un neofit, care este supus
caznelor aritmeticii la întocmirea clasamentului.
Pentru clasamentul general absolut din
Campionatul Național de Raliuri Betano 2020, la
finalul fiecărui raliu, primii 15 piloți primesc 30,
24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2 și
respectiv 1 punct.
Pentru fiecare etapă din componența unui raliu
se acordă puncte bonus, dacă lungimea probelor
speciale din etapa respectivă depășește 25% din
lungimea totală a probelor speciale din cadrul
raliului. Punctele bonus sunt acordate primilor
cinci clasați, care primesc 5, 4, 3, 2 și respectiv 1
punct.
Se mai acordă puncte și primilor cinci piloți
clasați în Power Stage, aceștia fiind răsplătiți cu
5, 4, 3, 2 și respectiv 1p.

A2
A2
A1
A2
A1
A3
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1

RALIUL ARGEȘULUI CATENA 2019
2‐4 mai 2019, Pitești; Coeficient: 1
Echipaje la start: 44 (76 incluzând toate categoriile)
Echipaje clasate: 33 (55 incluzând toate categoriile)
Lungimea totală: 385,07 km;
Probe Speciale: 8
Lungimea Probelor Speciale: 100,58 km
Viteza medie a învingătorului: 108,22 km/h
Câștigători Probe Speciale: S. Tempestini 8.
Lideri succesivi: S. Tempestini PS 1‐8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Betano Info Rally este un buletin al Federației Române de
Automobilism Sportiv și are ca scop promovarea imaginii
sportului auto în România. Toate materialele din această
publicație pot fi reproduse fără niciun fel de restricții, cu
condiția precizării autorilor și a surselor foto.

I1
I3
I3
I3

9.
10.

Simone Tempestini / Sergiu Itu
Hyundai i20 R5
55m.45,7s
Valentin Porcișteanu / Dan Dobre
Citroën C3 R5
57m.08,2s
Dan Gîrtofan / Tudor Mârza
Škoda Fabia R5
57m.31,1s
Sebastian Barbu / Bogdan Iancu
Škoda Fabia R5
58m.30,1s
Cristian Dolofan / Mihai Sandu
Peugeot 208 R5
1h.00m.54,8s
Costel Cășuneanu / Valentin Hard
Škoda Fabia R5
1h.01m.02,6s
Adrian Teslovan / Vajk‐Imre Cseh
Citroën DS3 R3T Max
1h.02m.56,7s
Răzvan Trișnevschi / Manuela Trișnevschi
Mitsubishi Lancer Evo IX
1h.03m.01,5s
Mihnea Mureșan / Marc Banca
Peugeot 208 R2
1h.03m.14,0s
Andrei Gîrtofan / Doru Vraja
Subaru Impreza
1h.03m.29,7s

CÂNTECUL DE LEBĂDĂ
Argeșul a intrat în calendarul campionatului de
raliuri în 1971, atunci când Aurel Puiu și
Constantin Pescaru s‐au impus în Raliul Pitești cu
un Renault 8 Gordini. Pe un traseu de 715
kilometri, cu șapte probe speciale și una de
circuit, cei doi s‐au impus în fața echipajelor
Laurențiu Borbely / Peter Hein și Marin
Dumitrescu / Ștefan Iancovici. Și cum întrecerea a
beneficiat încă de atunci de sprijinul uzinei Dacia,
n‐a mai mirat pe nimeni atunci când ‐ în 1977 ‐
Argeșul avea să revină în calendar cu Raliul Dacia.
Aceeași uzină care avea să obțină în 1998 ultimul
succes în clasamentul open al unei etape contând
pentru campionatul național. Unde oare?
Așteptat cu un interes deosebit, Raliul Dacia 1998
a reunit lumea automobilistică după o vacanță
neașteptat de lungă. Cu toții așteptau reacția lui
Constantin Aur, campionul en‐titre suferind în
etapa precedentă primul abandon după o serie de
11 succese consecutive. Toyota Celica Turbo 4WD
a dat primele primele semne de oboseală și Titi
avea nevoie de o clasare cât mai bună în raport cu
rivalul său, George Grigorescu, pentru a‐și păstra
avansul în lupta pentru titlu.

Ștefan Vasile și Silviu Moraru în Raliul Dacia din 1998
Foto: Mihaela Cojocaru

Cu 40 de echipaje la start, Raliul Dacia anunța una
din cele mai interesante etape ale sezonului.
Lipsită de probele speciale pe macadam,
întrecerea a pierdut partea cea mai apreciată de
concurenți. Din cauza iernii grele, gropile de pe
traseu s‐au transformat în adevarate “cratere” și
nici măcar mașinile de raliuri nu ar fi putut să le
parcurgă. În această situație, organizatorii au luat
decizia de a păstra durata competitiei prin
parcurgerea în două rânduri a traseului de asfalt.
Prima proba specială (Vidraru ‐ 4,25 km) a dovedit
că pe un asfalt bun, “Supernovele” se pot bate de la
egal la egal cu modelele cu tracțiune integrală.
Constantin Rusu și‐a trecut în cont primul loc, cu
un avans de 2,1 secunde față de Constantin Aur.
George Grigorescu și Heinz Göllner și‐au împărțit
locul al treilea, la o diferență de 2,7 secunde față de
Puiu Rusu. Pe următoarele locuri îi găsim pe Dorin
Toma, Florin Nuță și Stefan Vasile, situați într‐un
ecart de numai 10 secunde.
A doua specială aduce și revirimentul așteptat din
partea lui Constantin Aur, bârlădeanul terminând
cei 23,95 kilometri cu 12,9 secunde în fața lui Dorin

Foto: Mihaela Cojocaru

Constantin Rusu și Florin Hangu în Raliul Banatului din 1997

Toma. Constantin Rusu termină al treilea și cedează
fotoliul de lider în clasamentul general. Heinz
Göllner, George Grigorescu și Dan Necula termină
speciala pe următoarele locuri, cei trei încheind lista
piloților situați la mai puțin de un minut față de Aur.

locuri regăsim tripleta formata din Göllner, Nuță și
Grigorescu, pilotul echipei Monte Carlo reușind la
rândul său o medie de peste 100 km/h.

Ultima specială dinaintea regrupării ‐ Capra 1 ‐
s‐a dovedit a fi cea mai rapidă, cinci piloți reușind
un parcurs cu o medie orară de peste 100 km.
Scratch‐ul a revenit lui Puiu Rusu, urmat de Aur
(4,8s), Toma (19,9s), Grigorescu (25,1s) și Nuță
(29,0s). După 42,4 kilometri de probe speciale,
ordinea din clasamentul open era următoarea:
Aur, Rusu (la 8,4s), Toma (30,8s), Göllner (53,3s)
și Grigorescu (la 1m01,6s).
Încet dar sigur, Puiu Rusu și‐a intrat în ritmul său
obișnuit: “N‐am ajuns nici la jumătatea traseului, așa
că este greu să vorbim despre victorie. Dar pe asfalt
ne putem bate de la egal la egal cu integralele...”
Bătălia s‐a reluat cu o nouă trecere pe speciala
Capra, protagoniști fiind Rusu și Aur. Primul acoperă
serpentinele Transfăgărășanului cu o medie de
103,19 km/h și termină cu 1,2 secunde în fața
liderului din clasamentul general. Pe următoarele

Ultima specială a zilei aduce schimbarea de lider.
Constantin Rusu lansează un ultim atac și cele nouă
secunde câștigate în duelul cu Aur sunt suficiente
pentru revenirea în fruntea clasamentului open.
Grigorescu este al treilea (la 15,8s), urmat de Nuță,
Vasile și Necula. Dupa prima zi, Constantin Rusu avea
un avantaj de 1,8 secunde față de Aur, poziția a treia
din clasamentul open fiind ocupată de George
Grigorescu (1m39,1s).
Imediat după sosirea în Piața Vasile Milea din
Pitești și‐au intrat în rol echipele de asistență.
Chiar dacă n‐au mai oferit spectacolul schimbării
suspensiilor de asfalt cu cele de macadam, fiecare
echipaj a avut câte ceva de aranjat la mașină.
Florin Nuță, al cărui Ford Escort Cosworth a facut
“nazuri” toata ziua, a trebuit să schimbe caseta de
direcție. Grigorescu a avut bătăi de cap cu aceeași
servodirecție, problema fiind simțită și după
coborârea de la Capra. “Am schimbat piesa sus la
cabană și totul părea a fi în regulă. Dar odată cu
încălzirea angrenajului, problema a apărut din

Foto: Mihaela Cojocaru

nou. Nu‐ți trebuie nicio sală de forță. Cine
conduce mașina 10 km, face mușchi nu glumă.
Sper să‐i dăm de cap”, a declarat George.
Un alt ghinionist a fost Dorin Toma, care s‐a văzut
trădat de turbina Audi‐ului Coupe S2. Cum nici el n‐a
avut una de schimb, singura soluție a fost utilizarea
turbinei de la mașina de stradă. Munca echipei sale
tehnice, care a tras din greu până la ora 5 dimineața,
i‐a oferit șansa de a mai putea concura și în ziua a
doua. “A fost o luptă aprigă, pentru că mașina nu a
mers așa cum trebuie și am fost nevoiți să tragem de
noi. Sper ca mâine să mai recuperez din terenul
pierdut”, a declarat Toma după ce și‐a văzut mașina
pregătită din nou pentru cursă.
Ziua a doua. Soare, orgolii rănite și foarte multă
lume de‐a lungul traseului. “Sunt decis să‐mi apăr
prima poziție”, spunea Rusu la startul festiv din
Pitești. Peste noapte, căpitanul Uzinei, Dan
Necula, decide să nu mai continue cursa. “Am
oprit într‐un loc în care, teoretic, acest lucru nu
era permis. Nu știu dacă ne‐a văzut cineva și nu
sunt dispus să termin cu bine cursa, după care să
mă trezesc descalificat,” a spus șeful
departamentului competiții de la Dacia.
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A șasea probă specială începe în trombă, primele
cinci echipaje fiind departajate pe spațiul a numai
zece secunde. Scratch‐ul îi revine lui Titi Aur,
urmat de Puiu Rusu, George Grigorescu, Ștefan
Vasile și Dorin Toma. Avansul luat de Aur (3,6
secunde) îi permite bârlădeanului să revină pe
primul loc, urmat la 1,8 secunde de Rusu. Prima
specială de‐a lungul lacului Vidraru îi revine tot lui
Aur, acesta terminând cei 23,95 km cu un avans de
8,8 secunde față Rusu. Grigorescu se menține al
treilea, urmat de Toma, Vasile și Nuță. Diferența
dintre Aur și Rusu era ‐ cu trei probe înaintea
finalului de raliu ‐ de 10,6 secunde, liderul lăsând
impresia că a scăpat în postura de învingător.
Departe de a fi împăcat cu locul secund, Rusu
atacă și în speciala cu numărul 8 recuperează 2,2
secunde față de Aur. Ștefan Vasile completează
podiumul, urmat de Nuță, Toma și Grigorescu.
Ultimul se confruntă din nou cu probleme (de
data aceasta cu alternatorul care nu mai încarcă),
astfel că Renault‐ul Maxi Clio parcurge ultimele
două speciale pe baterie.
După regruparea de la Cabana Capra, toată lumea
se aruncă nebunește în coborâre, fiecare dorind
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să dea marea lovitură. Plecat cu un handicap de
8,4 secunde, Puiu Rusu câștigă cea de‐a doua
trecere pe speciala Capra 2 și reduce ecartul cu
încă 3,4 secunde. Aur vine al doilea încercând să
se mențină cât mai aproape de rivalul său. Ștefan
Vasile își duce Supernova pe locul trei, anunțând
un succes al Uzinei Dacia la capitolul echipe.
Proba a creat panică printre spectatori, atunci când
Aur, pe un palier pe care gonea cu peste 180 km/h,
s‐a întâlnit cu un Oltcit al cărui proprietar nu prea
știa pe unde este. Norocul amatorului a fost că linia
dreaptă i‐a permis bârlădeanului să‐l observe,
întâlnirea terminându‐se fără urmări deosebite.
Cei de la Aro au fost la rândul lor eroii unei mici
aventuri. Mai întâi, Ion Mihailă și Sorin Țentu au
derapat și după lovirea parapetului s‐au oprit în
balans, pe marginea unei râpe cu adâncimea de
cel puțin 20 de metri. Ajutați de spectatori, cei doi
au reintrat în cursa, rulând în același ritm. Nu trec
nici cinci minute și frații Cătălin și Iulian
Nicolaescu (tot din echipa Aro) pierd controlul
mașinii, lovesc un indicator rutier, care ‐ culmea ‐
semnaliza “Curbă deosebit de periculoasă”,
“ratând” astfel un picaj (de circa 100 de metri)
într‐o râpă. Reintrați în cursă, nici ei nu merg mai

La limită cu Gheorghe Radu și Dan Mărgescu

încet, etalând acceași ambiție caracteristică
pentru echipa din Câmpulung.
Înaintea ultimei probe speciale, situația din
fruntea cursei era următoarea: Aur pe primul loc
și Rusu al doilea la o diferență de 5 secunde.
Ultimii 25 kilometri urmau să decidă câștigătorul.
Când nimic nu mai prevestea ceva deosebit, Titi a
făcut o pană de cauciuc. Cum schimbarea roții ar
fi luat mai mult timp, el decide să termine proba
cu pneul distrus. Cedează 9,4 secunde în duelul cu
Rusu și pilotul echipei Dacia revine la conducere
și câștigă raliul de casă grație unei diferențe de
4,4 secunde: “E frumos. Să câștigi un raliu este
fantastic, iar dacă o faci în fața propriilor
suporteri este cu atât mai bine.”
Trecuseră trei decenii de la realizarea primului
autoturism Dacia la Colibași și cântecul de lebădă
al echipei de uzină se făcea auzit chiar în fief‐ul
acesteia. A fost ultima victorie obținută în
clasamentul open al unei etape de campionat
național. Deși Puiu Rusu a fost cel mai rapid și în
ediția ce urmat, desființarea clasamentului open a
lăsat rezultatul doar în cărțile de istorie.
A.D. ‐ #Raliuri‐de‐POVESTE
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