
Sibieni implicati intr-un accident grav � timpul Raliului Clujului 
Echipajul sibian Jean Tatu - Sorin Cantor, pe un Renault Clio RS, a fost, sambata seara, protagonistul
unui accident spectaculos in Raliul Clujului. Din cauza soselei ude si acoperite cu noroi, pe proba
speciala Faget 1 echipajul a iesit in decor si a intrat in plin intr-un grup de spectatori aflati intr-o zona
interzisa publicului. In urma incidentului, trei spectatori au ajuns pe mana medicilor, iar ulterior cursa a
fost intrerupta din cauza ploii.
  
  Raliul Clujului a inceput cu stangul, primele doua speciale Faget-Ciurila fiind anulate sambata seara,
dupa ce echipajul sibian Jean Tatu - Sorin Cantor, pe un Renault Clio RS, a intrat in plin in spectatorii
aflati pe marginea drumului. Masina lui Tatu si Cantor a derapat intr-o curba in zona Faget, a iesit in
decor, si a izbit mai multi spectatori aflati in zona. Desi in mod miraculos bolidul scapat de sub control nu
s-a rasturnat, coborand o panta accentuata, una din persoanele lovite s-a ales cu ambele picioare
fracturate. "In urma accidentului au fost transportati la spital trei spectatori, din care unul are dubla
factura de brat si picior, este stabil clinic si in afara oricarui pericol. Ceilalti doi nu au necesitat spitalizare
suferind rani usoare", au declarat medicii clujeni. 
  
  Constatand faptul ca resecurizarea PS 1 si reluarea concursului din acel moment nu ar permite conditii
de maxima securitate pentru restul concurentilor ( caderea noptii pe PS 2), Colegiul Comisarilor Sportivi
a luat hotararea anularii PS 2. Din cauza accidentului si a ploi torentiale care a continuat sa cada pe
sectorul de drum unde urmau sa se desfasoare probele speciale de sambata, directorul de concurs a
hotarat intreruperea cursei. Raliul s-a reluat duminica, cu probele aflate in program. Peste 40 de echipaje
au luat startul sambata seara din centrul Clujului, unde viceprimarul Janos Boros a dat semnalul inceperii
etapei a 3-a din Campionatul National. Au luat startul liderii clasamentului general, Dan Gartofan,
campion en titre al competitiei, clujeanul Bogdan Marisca, locul secund, fostii campioni Titi Aur si
Mihai Leu. Duminica dimineata s-a dat startul la ora 9, pentru alte noua probe speciale, in zona clujeana a
Muntilor Apuseni, din localitatile Tarnita, Belis si Marisel.
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