
Radu Marginean pe podium dupa un raliu plin de probleme tehnice
Plecat spre Timisoara cu speranta ca problemele de ordin tehnic il vor ocoli echipajul Radu
Marginean/Catalin Ene sponsorizat de S.C. Scandia Romana S.A., S.C. Astra Asigurari si
www.inforally.sibiul.ro avea sa se confrunte cu incidente neplacute inca din debutul raliului cand Radu
avea sa constate ca suspensia spate nu mai functiona deloc normal, iar masina sarea tot timpul de pe
drum. Cu toate acestea Radu a obtinut al treilea timp al superspecialei de vineri la clasa la care
concureaza. 
   Sambata dimineata Radu a fost pe punctul de a abandona cand, inainte de prima speciala a zilei, pe
tronsonul de lagatura dintre Timisoara si parcul de service din localitatea Traian Vuia o bataie mare se
auzea in partea dreapta fata. Desi echipa de asistenta nu a detectat cauza acestei batai Radu a fost
incurajat de membrii acesteia sa continue si echipajul a plecat in primele 2 speciale ale zilei ruland foarte
incet nefiind sigur ca masina va rezista , iar a doua speciala Radu a parcurs-o si fara a treia treapta de
viteza. Nici in speciala a treia Radu nu a fortat prea mult dar a reusit sa vina al treilea. In speciala a patra
insa cutia de viteze avea sa faca probleme echipajului, cand Radu iesind cu jumatate de masina in afara
drumului a fost nevoit sa se ajute de marsalier pentru a reveni pe drum , iar revenirea in treapta I de viteza
nu a fost posibila decat dupa mai mult de 40 de secunde. Pe proba 5 Radu Marginean/Catalin Ene au
mers cu retineri din cauza cutiei d eviteze, iar din a sasea speciala cei 
  doi au inceput sa atace revenind de pe pozitia a patra pana pe pozitia a doua, pozitie pe care au obtinut-o
in final. Pe langa acest loc 2 la clasa H11 Radu Marginean si Catalin Ene au obtinut si pozitia a patra la
grupa H.   
   "Este un rezultat extraordinar daca tin cont de numeroasele probleme pe care le-am avut in acest raliu.
Daca fac insa o analiza a timpilor pe ultimile 4 speciale cand nu am mai avut atatea probleme pot spune
ca se putea mult mai bine. Imi pare rau ca am ratat victoria la clasa si podiumul la grupa. Dar asa este in
sportul cu motor, materialul de concurs conteaza cel mai mult. Cred ca si daca terminam pe ultimul loc in
conditiile in care am concurat era o performantapentru noi. Cu siguranta a fost cel mai greu raliu pentru
echipa de asistenta tehnica." a spus Radu Marginean, iar navigatorul sau, Catalin Ene, a declarat  "Imi
pare bine ca am terminat cursa pentru ca trebuie sa le aratam sponsorilor de ce suntem in stare. Fara
ajutorul S.C. Scandia Romana S.A. si Astra Asigurari nu am fi lat startul."
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