
Cipi Savu a prins podiumul Banatului
<b>Asa cum anticipa la inceputul saptamanii trecute, pilotul sibian Ciprian Savu, alaturi de colegul sau,
Serban Tomita, a reusit o cursa perfecta la Raliul Banatului si a incheiat cursa pe locul al doilea la Grupa
N2. Nu la fel de norocosi au fost Jean Tatu si Sorin Badea, care au fost obligati sa abandoneze din motive
tehnice. </b><br />  <br />  Locul al treilea reusit de echipajul Cipi Savu/Serban Tomita in prima etapa a
sezonului, la Brasov, a dat apa la moara sperantelor intr-un rezultat cel putin identic weekendul trecut, in
Raliul Banatului. Inceputa pe spaciala de la Timisoara si continuata la Resita, cursa, una cu totul noua, a
insemnat un examen serios pentru toti pilotii. Test care a fost trecut cu brio de cei doi sibieni inscrisi la
Grupa N2, care, in ciuda traseului dificil, cu mult pietris pe zona de rulare, au depasit orice bariera si au
terminat pe locul secund. In fapt, o victorie, cata vreme castigatorul Valentin Porcisteanu, beneficiind de
un bolid excelent, e foarte greu de batut in acest sezon. Tocmai parcursul ideal al acestuia a atras
banuielile adverarilor directi, care, prin intermediul ocupantului locului trei, Alexandru Filip, au contestat
succesul acestuia la federatie. Forul de specialitate va analiza daca Porcisteanu beneficiaza de
componente nepermise la masina de concurs si, daca va fi asa, Savu poate fi declarat castigator al raliului
in locul sau. ,,A fost foarte bine, din toate punctele de vedere. Nu am avut probleme cu masina deloc.
Porcisteanu nu putea fi batut, a mers prea tare pentru noi, ceilalti. Dar daca se aproba contestatia, vom fi
declarati noi castigatori" , a declarat Cipi Savu dupa cursa. <br />  <br />  <b>Nu scapam de
nenoroc</b><br />  Ghinioanele continua sa se tina scai de pilotii cei mai experimentati ai Sibiului. Cea
mai mare pierdere apartine echipajului Jean Tatu/Levente Csezgy, care a facut o cursa excelenta la
debutul Raliului Banatului, in special pe prima portiune, de la Timisoara, in urma careia a incheiat pe
locul al doilea la general, dupa Marco Tempestini. Din nefericire, unele probleme electronice, exact
aceleasi care i-au impiedicat pe cei doi sa ia startul la Brasov, au reaparut in speciala cu numarul 4,
desfasurata in ziua a doua a cursei. Tatu a trebuit sa declare abandonul, pierzand sansa de a acumula
primele puncte in acest sezon. Aceeasi soarta au avut-o Sorin Badea si Sorin Itu. Aflati la prima etapa
pentru ei in 2007, cu un Evo 9 complet nou si mult mai puternic decat vechea masina de concurs, sibienii
au abandonat si ei in speciala a treia, dupa o iesire in decor, intr-un viraj acoperit de pietrisul adus pe drum
de masinile care au plecat inaintea lor de la start. Dupa ce a derapat, bolidul s-a intors in loc si s-a izbit cu
spatele de un copac, nemai putand porni. <br />  ,,In urma impactului, s-a spart pompa de la diferential si
s-a rupt roata dreapta spate. Pacat ca a iesit asa, noi speram la puncte aici. Avem multe de facut pentru a
pregati masina si, daca nu gasim piesele de schimb pana de Pasti, nu ne inscriem la Raliul Hunedoarei. E
putin pana atunci si nu avem timpul fizic sa ne pregatim" , a spus Sorin Badea. Etapa de la Deva este
programata in perioada 21-22 aprilie.<br />  <br />  Bogdan BR�Z�
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