
Savu continua lupta pentru podium
Ciprian Savu si copilotul sau, Şerban Tomita au terminat Raliul Siromex Baia Mare pe podiumul Grupei
N2. Din pacate, Jean Tatu si Sorin Badea au intrat din nou sub zodia ghinionului, abandonand pe
coborarea de pe Gutai. 
  
  Un maraton pe patru roti. Acesta a fost weekendul trecut Raliul Maramuresului Siromex. Numarul mare
de probe speciale si traseul extrem de solicitant a pus serioase probleme tehnice tuturor echipajelor
inscrise la start. Au simtit-o pe pielea lor si cuplurile sibiene Jean Tatu/Levente Csegzy si Sorin
Badea/Sorin Itu. Prezenta in clasamentul final al etapei trecute, la Deva, parea ca a incheiat sirul de
ghinioane pentru cele doua echipe din Sibiu, pana atunci mereu iesite din concurs inainte de limita din
cauza problemelor cu bolizii pe circuit. Din pacate, a fost ceva izolat, pentru ca ambele team-uri au ajuns
din nou sa abandoneze. Atat Tatu, cat si Badea au iesit in decor pe aceeasi ,,speciala " Surdesti din Muntii
Gutai si toate incercarile de a reveni pe traseu s-au soldat cu un esec. Pana atunci, ambele echipaje se
aflau aproape de locurile fruntase (Badea-9, Tatu-12), pozitii pe care le pastrasera dupa fiecare proba de
la debut. Nesansa l-a lovit si pe copilotul Razvan Hulea (pilot Dan Luncan), care a terminat si el mai
repede cursa, ratand clasarea in puncte la Grupa H. 
  
  Savu, alte puncte valoroase
  Cel mai important rezultat din tabara pilotilor sibieni l-a obtinut din nou Ciprian Savu. in lupta pentru
podium la Grupa N2, Savu, alaturi de colegul sau, Şerban Tomita, a evoluat constant bine, mentinandu-se
pana in ultima secunda pe pozitia a treia. Parcursul exact de pe dificila coborare a Gutaiului i-a ridicat pe
locul 14 in clasamentul general si pe 11 in ierarhia Grupei N. Reusita le aduce celor doi alte puncte extrem
de importante in mentinerea pe primele locuri la categoria pentru care concureaza in acest an. Alte doua
clasari meritorii au realizat echipajele Cristian Toader/Horatiu Baltador (locul 6 la Grupa H) si Iosif
Ferenti/Alexandru Popidan (locul 4 la Grupa A). Victoria in Raliul siromex i-a revenit lui Bogdan
Marisca, invingatorul Campionatului National din 2005, aflat la al doilea succes in acest an, care il
mentine in fruntea clasamentului general provizoriu. 
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