
<b>Debut slab pentru sibieni la CNR</b>
 Prima etapa a CNR a adus un loc trei pentru copilotul Bogdan Iancu si un loc cinci pentru echipajul
Cipi Savu ? Radu Marginean  Victoria in prima etapa a fost adjudecata de pilotul echipei Atlanta House,
Dan Gartofan
  
  
  Fara a straluci, sibienii si-au facut intr-o oarecare masura datoria in prima etapa a CNR. Desi nu s-au
putut alinia la Brasov  "in corpore"  Sibiu a fost reprezentat totusi, de doi copiloti si un pilot. Prezenti la
startul competitiei au reusit totusi sa aduca Sibiului rezultate demne de consemnat. Astfel copilotul
Bogdan Iancu a reusit alaturi de Gunter Graef un loc trei la clasa H, pe o Toyota Cellica. La aceeasi
clasa, echipajul Cipi Savu ? Radu Marginean a reusit o clasare pe locul cinci, in urma unor probleme
tehnice. In fine, Bogdan Turcu, copilotul lui George Morar s-a clasat alaturi de vicecampionul national pe
pozitia a patra la grupa N, spre dezamagirea amatorilor de spectacol care au criticat slaba prestatie a
acestora. 
  
  Diferential de locul doi 
   
  Daca prezenta sibiana s-a facut simtita mai mult, in planul secund al competitiei, solidaritatea nu le-a
lipsit unora dintre piloti. Aflat la Brasov doar ca simplu privitor, copilotul Sorin Itu i-a intins o manade
ajutor lui Bogdan Marisca, cel care a terminat prima etapa pe locul 2, in spatele lui Gartofan. Ajutorul s-a
concretizat intr-un diferential, pe care pilotii echipei Liqui Molly i 
  l-au dat lui Marisca, aflat in postura de a-si abandona cursa.  "Desi aveam masina la Brasov, noi nu am
putut concura din cauza unei suspensii. Asa ca i-am dat diferentialul lui Marisca pentru ca eram singurii
pe un Mitsubishi EVO 6 al caruia se potrivea. A fost un gest fair-play, mai ales ca noi ne intelegem bine
cu Bogdan Marisca" , a spus Sorin Itu.
  Cat despre sansele ca echipajul Badea ? Itu sa fie prezent la urmatorul raliu, cel al Hunedoarei, acesta
sunt minime.  "Am facut o analiza cu Badea si am decis sa incepem cu Baia Mare (n.r. a treia etapa a
CNR). Ar fi primul raliu pe asfalt dupa care vom concura numai pe macadam, iar masina noastra este
special pregatita pentru asa ceva" , a subliniat Itu. 
  
  
  Gartofan isi adjudeca victoria in fata propriilor suporteri
  
  Prima etapa a Campionatului National de Raliuri s-a incheiat cu victoria cuplului Dan Gartofan / Dorin
Pulpea. Cei doi au dominat raliul pe intreaga durata, castigand 9 probe speciale, din totalul de 10. Ca si in
prima zi, Giri a rulat exact, fara sa-si asume riscuri inutile, si a reusit sa repete victoria de anul trecut de
pe teren propriu.  "Suntem foarte bucurosi pentru rezultat. Am avut o cursa buna si am reusit sa spargem
gheata, pentru ca prima etapa la Brasov a fost intotdeauna dificila pentru mine. Am inceput cu bine
campionatul si sper sa reusim sa continuam in acest mod" , a declarat Giri.
  
  Clasat pe locul secund, Bogdan Marisca a reusit si el o performanta personala, avand in vedere ca nu a
mai terminat la Brasov din 2001. Dupa emotiile dinainte de start, cand a trebuit sa schimbe diferentialul
spate, Bogdan a pierdut contactul cu liderul in urma unei optiuni gresite in alegerea pneurilor.  "Din acel
moment era clar ca nu mai putem sa-l ajungem pe Gartofan. Asa ca am preferat sa ne consolidam locul
secund si cred ca am inceput cu dreptul actuala editie a campionatului" , a spus el. 
  Sosit la Brasov direct din Cehia in ziua startului, fara recunoasteri efectuate si cu notite copiate de la
Sebastian Itu, echipajul Titi Aur / Adrian Berghea a trebuit sa se multumeasca cu locul 3. Supararea lui
Titi o reprezinta alegerea pneurilor gresite in prima etapa, cand a pierdut multe secunde. 
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   "Acest mic incident m-a enervat putin, dar avand in vedere contextul in care am luat startul cred ca este
un rezultat logic. Avem acum un interval de timp suficient sa pregatim cursa urmatoare, cu atat mai mult
cu cat Skoda Octavia m-a incantat" , a spus Aur.
  In ciuda problemelor din prima zi cand a lovit masina si a avariat diferentialul central, Manuel
Mihalache a reusit sa castige grupa N, constituind revelatia acestei etape.  "A fost un raliu frumos. Cu
toate problemele avute ne-am mentinut pe locul 4 in general si ma bucur foarte mult ca am obtinut
victoria la N. Vom incerca ca si in etapele urmatoare sa facem la fel, obiectivul nostru final fiind un loc
pe podium la aceasta categorie" .
  
  Dupa ce la capatul primei etape Daniel Ungur a terminat pe locul 5, in ultimele 3 speciale derulate
duminica el a cazut pe 7, fiind devansat de Emanuel Ilina si Mihai Leu. Ilina a reusit sa-si amelioreze
performantele si s-a aratat bucuros de acest lucru:  "Ma bucur ca am reusit sa revenim spre final. Pentru
etapa urmatoare sper sa fim mai competitivi si cred ca am scapat acum definitiv de momentul Cluj 2003"
. Atunci, in ultima etapa din 2003, pilotul OMV a ratat titlul national ca urmare a iesirii de pe traseu.
  La randul sau, Mihai Leu s-a aratat multumit de performantele obtinute.  "Locul 6 e bun pentru noi, cu
atat mai mult cu cat am castigat categoria F2. Desigur, cu actuala masina nu ne putem bate pentru titlul
national sau cu automobilele 4x4" , a incheiat el.
  Marele perdant al ultimei zile a fost fara indoiala Daniel Ungur, care a cazut 2 locuri.  "Alegerea
pneurilor a jucat un rol hotarator. Suntem multumiti pentru ca am rulat fara greseala si fara probleme
tehnice" , a incheiat el.
  
  Ultimul punct pus in joc a fost obtinut de George Morar. Vicecampionul national a avut o cursa plina de
evenimente. Dupa probleme electrice, la amortizorul spart in prima proba si la micul accident de
sambata, Morar a declarat:  "A fost o cursa proasta, dar pana la urma e bine ca am ajuns la final. Asa cum
m-am asteptat concurenta este mai mare in 2004 si va fi un an interesant" . 
  Urmatoarea etapa are loc intre  24-25 aprilie la Hunedoara.
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