
Raliul Argesului - Infernul din Arges
Raliul Argesului a fost unul imposibil pentru pilotii sibieni din Campionatul National de Raliuri. Sorin
Badea si Dan Magos au fost nevoiti sa abandoneze, iar Cipi Savu a terminat cursa nu fara serioase
probleme tehnice, care nu l-au ajutat sa profite de iesirea prematura din cursa a principalilor rivali. 
  
  in absenta lui Jean Tatu si Levente Csegzy, absenti din cauza programarii, sambata, a nuntii celui de-al
doilea, toata greutaea Raliului Argesului cadea pe umerii celorlalti piloti experimentati din Sibiu. Din
pacate, dificultatea mare a traseului din apropiere de Campulung Muscel, dar mai ales proasta organizare
a etapei argesene a facut ca prestatiile echipajelor noastre sa fie modeste. Sorin Badea si copilotul sau,
Sorin Itu au fost nevoiti sa abandoneze pe speciala cu numarul 5, la Nucsoara, acelasi lucru
intamplandu-se, o runda mai tarziu, si cu Catalin Bucur si Dan Magos, aflati la prima cursa din 2007. 
"Am avut probleme serioase la blocul motor si nu am mai putut continua. Dar pot spune ca a fost destul
de bine pentru acomodarea cu nou masina, care ne-a aratat ca este ceea ce ne trebuie",  a declarat Dan
Magos, concurent in acest an pe un Citroen Xsara achizitionat din Letonia.   "Din pacate, organizarea
raliului a fost sub orice critica. Am jurat ca nu mai vin aici de anul trecut, de cand am primit un bolovan
in geam", a adaugat navigatorul sibian, care isi lauda noul coleg, Catalin, fiul fostului campion national
Mircea Bucur, multumitor, in opinia sa, pentru o cursa de debut. Chiar daca nu a abandonat, nici Ciprian
Savu nu s-a putut declara prea multumit de evolutia de la Raliul Argesului. Tot traseul dificil i-a cauzat
iesirea prin capota a unui amortizor, intarziere ce i-a adus lui si colegului Şerban Tomita o penalizare de
aproape doua minute. Ceea ce a insemnat la final abia locul 6 la Grupa N2, ei fiind obisnuiti ai
podiumurilor oriunde in tara. 
"Era o ocazie excelenta acum sa sar pe locul doi la general, mai ales ca Porcfisteanu si Filip au
abandonat. Dar nu tot timpul se potriveste cum vrei. Totusi, am acumulat trei puncte importante si m-am
apropiat la numai doua de locul doi",  a spus Savu   Şi el marseaza pe ideea excluderii din calendar a
Raliului Argesului, extrem de dificil si prost organizat in fiecare an. Este pentru prima data in cariera
pentru Cipi Savu cat incheie cursa de la Campulung.
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