
Raliul Clujului Mobil 1 - Se incinge asfaltul!
Peste 50 de echipaje din toata tara vor participa, maine si poimaine, la Raliul Clujului Mobil 1, etapa cu
numarul sase a Campionatului National. Pentru sibieni, cursa pe asfalt de langa Feleac reprezinta prima
reduta de cucerit in tentativa de a recupera punctele pierdute in debutul nefast de sezon. 
  
  Diferit fata de cursele desfasurate pana acum, al caror debut a fost stabilit pentru vineri, Raliul Clujului
se va desfasura sambata si duminica, pe 23 si 24 iunie. Traseul, in intregime pe asfalt, insumeaza 379
kilometri, dintre care 130 km reprezinta probe de clasament. Pilotii vor pleca din oras pe drumurile de
munte Tarnita, Marisel, Belis si Dangau. Organizatorii etapei clujene au pregatit si cateva modificari fata
de editiile anterioare. Una dintre acestea este introducerea unei superspeciale in parcarea complexului
comercial Cora din Cluj-Napoca. Aceasta va fi cea care va incheia practic raliul, duminica, atunci cand
sunt asteptati mii de clujeni pasionati de cursele auto. Din cele 52 de echipaje inscrise pentru start, unul,
cel alcatuit din Mihai Dragomir si Calin Maier au abandonat din cauza unui deces in familie. Din
fericire, niciunul dintre echipajele din Sibiu ori care au un component din municipiul de pe Cibin nu vor
absenta la Raliul Clujului. Daca pentru Cipi Savu si Şerban Tomita (Citroen Saxo) cursa va insemna o
continuare a luptei pentru podiumul Grupei N2, unde momentan se afla pe pozitia a treia, pentru ceilalti,
exceptandu-i pe cei inscrisi la categoria debutanti, etapa clujeana va fi un test serios de concentrare si
vointa. Aceasta deoarece abandonurile nefericite care s-au succedat in raliurile anterioare au adus
echipajele Sorin Badea/Sorin Itu si Jean Tatu/Levente Csegzy in situatia de a nu mai putea rata nicio
cursa daca isi doresc o clasare cat mai buna in clasamentul general de la finele anului. 
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