
Revenire cu succes la Cluj
Sibianul Bogdan Iancu s-a intors pe circuitele Campionatului National de Raliuri weekendul trecut, la
Cluj, ocupand un binemeritat loc zece alaturi de Horatiu Cristea. Din pacate, Cipi Savu si Jean Tatu au
fost iarasi loviti de ghinion, abandonand din cauza problemelor tehnice. 
  
  Din fericire pentru Bogdan Iancu, lunile de pauza fortata au luat sfarsit sambata, atunci cand a revenit in
CRR, pentru prima data in 2007, cu ocazia Raliului Clujului Mobil 1. Şi totul a mers foarte bine.
Avandu-l drept coechipier pe Horatiu Cristea, pilot al unui Porsche 996 GT3, cel care ii oferise sansa
revenirii pe circuit, Iancu a avut o comportare extraordinara, realizand, la capatul probelor speciale ale
celor doua zile de competitie, un binemeritat loc 10, intr-o etapa dominata de Bogdan Marisca, liderul
clasamentului general dupa sase etape. O veste buna a venit si dinspre alti doi sibieni inscrisi la Grupa N,
Sorin Badea si Sorin Itu. Colegi pe un Mitsubishi Evo 9 folosit prima data in acest an in CRR, cei doi au
ajuns la finis pe locul 14, un salt mare inainte dupa numeroasele abandonuri din etapele precedente ale
sezonului. 
  
  Iarasi ghinion 
  Nici Raliul Clujului nu a fost cu mai mult noroc pentru Jean Tatu. Poate cel mai experimentat pilot la
Grupa A si unul dintre obisnuitii primelor pozitii la general, acesta, alaturi de Levente Csegzy au fost
loviti din nou de probleme tehnice pe traseu. in chiar prima proba speciala a cursei, dupa numai cateva
viraje, o conducta de la servodirectie s-a rupt si cei doi au fost nevoiti sa abandoneze. ,,Pentru noi s-a
incheiat trist acest raliu. De la acea conducta, distrusa din cauza trepidatiilor de pe traseu, s-a rupt si
cureaua de transmisie, am mer si fara ulei in pompa si nu am mai putut face nimic. Am mers o bucata de
drum cu mult fum in spate si ne-a fost frica sa mai continuam ", a comentat ieri Tatu. Lucrurile nu au
mers deloc mai bine nici pentru Cipi Savu si Şerban Tomita. Chiar inaintea ultimei probe, superspeciala
din centrul Clujului, un senzor de turatie s-a defectat, blocand bratele de trasmisie. Nimic nu s-a mai
putut face pe ultima suta de metri si cei doi au renuntat, pierzand astfel inclusiv locul trei la general in
clasamentul Grupei N2, in favoarea lui Cristian Turbatu, al treilea la Cluj dupa favoritii Porcisteanu si
Filip. ,,Cinci viraje am mers cu motorul oprit, dar am reusit sa trecem linia de sosire. Din pacate, nu am
mai avut cum sa bagam masina in service pentru ultima proba si am abandonat ", a explicat si Cipi Savu.
Alte rezultate notabile la Raliul Clujului au realizat pilotii sibieni mai tineri inscrisi in campionatul
intern. Echipajul Toader/Baltador a terminat pe 4 la Grupa H, navigatorul Razvan Hulea (in dreapta lui
Dan Luncan) a obtinut un loc 3 la aceeasi categorie, plus un loc 2 in clasamentul debutantilor, iar
Dimitriu si Cioca s-au clasat pe 4 la N2.
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