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Romania Winter Rally 
Ediția a 14‐a

Amânat cu două săptămâni  
într‐un moment în care 
primăvara era cât pe ce să 
încurce socotelile, Romania 
Winter Rally a renăscut până la 
urmă nu din propria cenușă  
ci în zăpada “trimisă” de Moș 
Crăciunul raliurilor. Și chiar 
dacă mai sunt lucruri de pus la 
punct în competiția ce pune la 
grea încercare pe toți cei 
prezenți, ar fi fost păcat să 
pierdem spectacolul și ambianța 
tipică unei competiții îmbrăcate 
în albul imaculat al zăpezii. 
 
Nu mai puțin de 36 de  
echipaje s‐au aliniat la startul 
din Comandău, printre acestea 
aflându‐se și cele nouă mașini 

Poveste de iarnă
înscrise în International Rally 
Cup, plus cele patru vehicule de 
tip SSV (Side‐by‐Side Vehicles). 
O cifră remarcabilă dacă avem 
în vedere handicapul impus de 
un coeficient de 0,6, a cărui 
introducere are legătură doar  
cu îngreunarea socotelilor și 
nicidecum cu realitatea 
existentă din campionat. 
 
După o istorie care include deja 
nu mai puțin de 13 ediții, 
Romania Winter Rally și‐a făcut 
intrarea în Campionatul Național 
de Raliuri Betano cu o competiție 
desfășurată pe durata a două 
zile, cu un traseu de 129, 38 km, 
incluzând șase probe speciale 
totalizând 109,34 km. Ați citit 
bine! 109,34 km de probe 
speciale, cu un procentaj de 
84,51 % din lungimea totală. 
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Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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Bătălia a început încă de vineri 
când ‐ la ora 15h00 ‐ Dan 
Gîrtofan și Tudor Mârza și‐au 
început asaltul asupra celor 21,7 
kilometri de pe speciala Mica 
Siriu. După exact 16 minute, 30 
de secunde și șapte zecimi, 
Skoda Fabia cu numărul 2 trecea 
linia de sosire pentru a semna 
primul scratch al raliului, cu o 
viteză medie de 77,29 km/h. Al 

doilea la start, echipajul maghiar 
format din Dani Fischer / Zoltán 
Buna avea să parafeze o dublă 
Skoda în speciala inaugurală, la o 
diferență de 5,8 secunde de lider. 
La startul probei, lumea își suflă 
în pumn și încearcă să identifice 
cel de‐al treilea echipaj gata 
pentru asaltul zăpezii. Ei bine,  
în Skoda Fabia cu numărul 71  
se află Bogdan Cuzma și Florin 

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu

Dorca. La patru ani după 
prezența episodică din Raliul 
Brașovului și la opt ani după 
sezonul disputat la bordul unui 
Renault Clio, timișoreanul a 
surprins nu doar prin prezență 
cât mai ales prin evoluție. Așa se 
face că fostul campion absolut la 
coastă a obținut cel de‐al optulea 
timp absolut și poziția a patra în 
etapa de campionat național. 
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Aliniați la bordul unui Subaru 
Impreza, Maxime Vilmot și 
Pierre Goy au terminat proba cu 
cel de‐al treilea timp, la o 
diferență de 16,9 s față de Dan 
Gîrtofan. Nostalgia amintirilor a 
fost stârnită și de bulgarii Georgi 
Yankov și Cvetan Baldijev, al 
căror Mitsubishi Lancer a 
semnat cel de‐al patrulea timp, 
la doar 1,3 s față de perechea 
franceză. O demonstrație în plus 
a bătrânelor japoneze aflate  
la a doua tinerețe. 
Frigul pătrunzător ne readuce  
la realitate și atenția este 

acaparată de o apariție mai mult 
decât așteptată. După un an în 
care s‐a acoperit de glorie, 
Norbert și Francesca Maior sunt 
gata să înceapă povestea unui 
nou sezon. Aflați la bordul unui 
Peugeot 106, cei doi termină 
speciala la o diferență de 49,9 
secunde față de cel mai bun 
timp, suficient pentru a se situa 
pe locul secund în clasamentul 
etapei de campionat național. 
Sigur, ar mai trebui să adaug și 
faptul că vorbim de un model 
RC5. Dar pentru Norbert știm 
deja că asta contează mai puțin. 

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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Ne întoarcem la startul specialei, 
acolo unde o altă revenire incinge 
atmosfera. După un sezon de 
pauză, Andrei Gîrtofan tocmai ce 
și‐a început proba de slalom 
printre copaci. Secondat de Doru 
Vraja, mezinul familiei Gîrtofan 
încheie cei 21,7 km pe poziția a 
treia în campionatul național, la o 
diferență de trei zecimi de 
secundă față de Norbert Maior. 

Csongor Szabo și Mihai Manole 
au terminat proba cu același 
timp ‐ 18m.03,8s ‐ situîndu‐se 
ex‐aequo pe poziția a cincea și 
respectiv a șasea. Andrei 
Cașcaval, Bogdan Talașman și 
Radu Necula au completat 
pozițiile din Top Ten‐ul specialei 
care a deschis sezonul 2021. 
Finalul zilei ne‐a rezervat un 
spectacol nocturn, parcurgerea 

în sens invers a probei Mica 
Siriu fiind programată după 
lăsarea întunericului. Condiții în 
care ne‐am fi așteptat la un ritm 
mai lent cu o idee, chiar dacă 
zăpada tasată la prima trecere 
oferea o aderență mai bună. 
Fără să fie de acord cu această 
ipoteză, Dan Gîrtofan și‐a trecut 
în cont un nou scratch, cu un 
timp de 16m.14,1s.  
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Încă o dată, Dani Fischer și 
Maxime Vilmot și‐au disputat 
duelul pentru stabilirea celui  
de‐al doilea timp absolut, câștig 
de cauză având de această dată 
francezul. Dar ecartul dintre cei 
doi a fost din nou sub două 
secunde! A prins aripi și cel de‐al 
doilea reprezentant al familiei 
Gîrtofan, Andrei reușind să 
termine speciala cu cel de‐al 
patrulea timp absolut și cel de‐al 
doilea în campionatul național. 
Bogdan Cuzma confirmă 
rezultatul din prima trecere și la 

revenirea în Comandău termină 
cu cel de‐al treilea timp în 
competiția internă. Cu un 
material de concurs net inferior 
bolizilor din clasa RC2, Norbert 
Maior și‐a văzut de cursă și chiar 
dacă a cedat aproape un minut și 
jumătate pe distanța de 21,7 
kilometri, Peugeot‐ul său a reușit 
al 8‐lea timp absolut și cel de‐al 
patrulea din campionat. În 
spatele său, la egalitate, Răzvan 
Trișnevschi și Csongor Szabo, 
urmați de Andrei Cașcaval, Radu 
Necula și Mihai Manole.

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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Una peste alta, finalul zilei 
consemnează un lider autoritar și 
câteva surprize. Dan Gîrtofan și 
Tudor Mârza și‐au asigurat deja 
un avantaj de 1m45,3s față de cel 
mai apropiat rival, nimeni altul 
decât... Andrei Gîrtofan, secondat 
de Doru Vraja. Pe poziția a treia, 
Bogdan Cuzma și Florin Dorca, 
singurii care au mai reușit să 
rămână la mai puțin de două 
minute față de lider. Norbert și 
Francesca Maior continuă să 
țintească foarte sus, poziția a 
patra în etapa contând pentru 

campionatul național fiind 
remarcabilă. Csongor Szabo și 
Rareș Fetean au completat lista 
remarcaților, cei doi reușind să 
termine ziua pe poziția a cincea, 
urmați la o diferență de 2,9 
secunde de echipajul format din 
Andrei Cașcaval și Dorin Pulpea, 
al căror Subaru Impreza va da 
culoare campionatului și în acest 
an. Duelul pentru poziția a șasea 
s‐a dovedit extrem de fierbinte, 
câștig de cauză având Mihai 
Manole și Marc Banca, al căror 
Renault Clio a terminat cu trei 

zecimi de secundă în fața perechii 
formate din Radu Necula și 
Adrian Temeș (Suzuki Swift 
Sport), în timp ce Răzvan și 
Manuela Trișnevschi și‐au adus 
bătrânul Lancer în pluton, cu un 
deficit de numai 6,6 secunde față 
de mașina Suzuki. Top Ten‐ul 
zilei a fost închis de Bogdan 
Talașman și Andrei Mitrașcă 
(Suzuki), cei doi fiind urmați de 
echipajele Ștefan Vlad 
Răducanu/Laurențiu Mandu 
(Peugeot) și David Tarța/Andrei 
Brezoski (Suzuki).
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Ziua a doua a adus echipajele pe 
speciala de 16,7 km desfășurată 
pe drumul dintre Comandău și 
Halom, cu nu mai puțin de patru 
treceri, câte două în fiecare sens. 
Și  pentru ca lucrurile să fie și 
mai interesante, condițiile 
meteo și‐au adus și ele 
contribuția în schimbările de 
scenariu, ninsoarea abundentă 
de dimineață lăsând loc unei 
zăpezi care a început să se 
înmoaie în ultima parte a zilei. 
Rămas primul pe lista de start, 
Dan Gîrtofan și‐a continuat 
evoluția fără să mai privească 
înapoi. Skoda liderului s‐a 
impus în prima trecere pe 
Hârboca, urmat de aceiași Dani 
Fischer și Maxime Vilmot, plus 

bulgarul Georgi Yankov cu un 
Mitsubishi Lancer Evolution. Al 
cincilea timp absolut și cel de‐al 
doilea în campionatul național a 
fost semnat de Bogdan Cuzma. 
Suficient pentru ca acesta să 
urce pe locul secund în 
clasamentul general. Norbert 
Maior semnează cel de‐al treilea 
timp în competiția internă, 
urmat de Bogdan Talașman și 
Andrei Gîrtofan, ultimul 
pierzînd o poziție în 
clasamentul general. În 
completarea Top Ten‐ului din 
campionat, același pachet cu 
care ne‐am obișnuit în prima zi: 
Andrei Cașcaval, Mihai Manole, 
Csongor Szabo, Răzvan 
Trișnevschi și Radu Necula. 
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După o regrupare pe care toată 
lumea și‐a dorit‐o să treacă cât 
mai repede, bătălia pentru 
victorie s‐a reluat pe același 
traseu, parcurs de această dată 
în sens invers. Desprins deja în 
fruntea raliului cu un avantaj 
care nu mai ridica niciun semn 
de întrebare în condiții normale 
de cursă, Dan Gîrtofan s‐a 
bucurat din plin de evoluția  
într‐un cadru de poveste și a 
reușit să‐și treacă în cont cel  
de‐al patrulea scratch din tot 
atâtea posibile. Tripleta 
stranierilor formată din Dani 
Fischer, Georgi Yankov și  

Maxime Vilmot a venit în spatele 
lui Gîrtofan la diferențe de 5, 11 
și respectiv 19 secunde. Dar cum 
aceștia nu se aflau în bătălia 
pentru puncte din campionatul 
național, atenția s‐a îndreptat 
imediat asupra bătăliei pentru 
celelalte două locuri ale 
podiumului din competiția 
internă. Acolo unde, Norbert 
Maior alunecă perfect pe zăpada 
specialei Pârâul Halom și obține 
cel de‐al cincilea timp absolut și 
al doilea din campionatul 
național. Bogdan Cuzma cedează 
1,2 secunde în duelul cu mezinul 
echipei Napoca Rally dar rămâne 

pe locul secund în clasamentul 
general, cu un avans de 21,2 
secunde față de acesta. Departe 
de a fi terminată, seria 
surprizelor este continuată de 
Bogdan Talașman, al cărui 
Suzuki obține cel de‐al patrulea 
timp, la o diferență de numai 2,2 
secunde față de Bogdan Cuzma. 
Pe poziția imediat următoare, 
Radu Necula reușește să‐l 
devanseze pe Răzvan Trișnevschi 
cu 1,6 secunde, în timp ce Andrei 
Cașcaval, Csongor Szabo, Andrei 
Gîrtofan și Mihai Manole vin și ei 
să completeze pozițiile din Top 
Tenul național.

Foto: AB Images / Bogdan Barabas
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Pentru ultima jumătate a zilei 
mai rămânea o reluare a 
episodului de dimineață cu  
două noi treceri pe o suprafață 
care a avut de suferit de pe 
urma torturii la care a fost 
supusă. Și cum zăpada a început 
să se topească, ultimul act al 
raliului se anunță mai mult 
decât interesant. 
Profitând din plin de avantajul 
plecării din prima poziție, Dan 
Gîrtofan defilează pentru a doua 
oară pe Hârboca și își adjudecă 
stratch‐ul cu un timp care 
îmbunătățește cu aproape 30 de 

secunde performanța din prima 
trecere. Dani Fischer rămâne în 
umbra liderului și îi cedează doar 
5,9 secunde, Skoda maghiarului 
controlând fără probleme 
întrecerea din clasamentul 
International Rally Cup. 
Din păcate, lucrurile nu au mers 
la fel de bine pentru Maxime 
Vilmot și Bogdan Cuzma. Ambii 
au ieșit în decor și au rămas 
blocați în zăpadă, minutele 
pierdute privându‐i de orice 
șansă pentru a reveni în bătălia 
pentru un loc pe podium. 
După ce și‐a îmbunătățit la 

rândul său timpul din prima 
trecere ‐ cu o jumătate de minut 
‐ Andrei Gîrtofan obține cel de‐al 
treilea timp absolut și al doilea 
în campionatul național. 
Suficient pentru a urca pe o 
poziție similară și în clasamentul 
general, într‐o dublă de familie. 
Norbert Maior cedează 8,3 
secunde în duelul cu Gîrtofan 
Junior și pentru moment trebuie 
să se mulțumească “doar” cu 
poziția a treia. Dar diferența 
dintre cei doi este de... șapte 
zecimi de secundă înaintea 
ultimei probe speciale! 
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Radu Necula își permite luxul 
semnării celui de‐al patrulea 
timp în etapa de campionat, 
urmat la șapte zecimi de Csongor 
Szabo. Abonații pentru celelalte 
poziții din Top Ten rămân 
neschimbați: Răzvan Trișnevschi, 
Andrei Cașcaval, Bogdan 
Talașman și Mihai Manole. 
La căderea cortinei, Dan 
Gîrtofan și Tudor Mârza termină 
“en fanfare” și pe ultima specială 
își trec în cont cel de‐al șaselea 
scratch din tot atâtea posibile. 
Skoda Fabia cu numărul doi 
câștigă prima etapă a sezonului 
2021, iar diferența de 3m.45s 

față de al doilea clasat ne 
scutește de orice comentarii. 
Într‐o răbufnire de orgoliu,  
Georgi Yankov îl devansează cu o 
secundă și patru zecimi pe Dani 
Fischer, pentru a‐și adjudeca cel 
de‐al doilea timp absolut în Power 
Stage. Dar cei prezenți rămân 
indiferenți la duelul celor doi 
stranieri, întreaga atenție fiind 
acaparată de bătălia pentru locul 
secund în clasamentul general. 
Acolo unde Norbert Maior ne‐a 
demonstrat că învățăturile din 
sezonul precedent sunt folosite 
din plin pe calea maturizării. 
Micul Peugeot 106 a terminat 

speciala cu un timp 11m.59,3s, 
reușind o îmbunătățire de 24 de 
secunde față de prima trecere.  
De cealaltă parte, Andrei Gîrtofan 
și‐a îmbunătățit și el timpul cu 
41,7 secunde, dar acestea s‐au 
dovedit insuficiente pentru a‐i 
asigura locul secund în ceea ce 
putea să devină o dublă a familiei 
Gîrtofan. Mezinul a cedat 11,6 
secunde în duelul cu Maior și a 
trebuit să se mulțumească “doar” 
cu poziția a treia. Atât în 
clasamentul din Power Stage cât  
și în cel din etapa contând pentru 
Campionatul Național de Raliuri 
Betano. 
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“Man with a mission”, Bogdan 
Cuzma a depășit momentul 
ieșirii de la începutul zilei și a 
terminat ultima specială cu cel 
de‐al patrulea timp în 
competiția internă. Suficient 

pentru a‐i asigura intrarea în 
Top Ten‐ul clasamentului 
general.  
Despărțiți de o secundă și o 
zecime în clasamentul din 
Power Stage, Andrei Cașcaval și 

Csongor Szabo și‐au adjudecat 
poziția a patra și respectiv a 
cincea în clasamentul general, 
ambii reușind o demonstrație 
remarcabilă în singurul examen 
de iarnă al acestui campionat. O 
performanță similară și pentru 
Răzvan Trișnevschi, care și‐a 
adus bătrânul Lancer pe locul al 
șaselea. Cu atât mai mult cu cât, 
bucuria rezultatului a fost 
împărțită cu soția sa Manuela! 
Motive de bucurie a avut Radu 
Necula, care și‐a sărbătorit 
revenirea cu o clasare pe poziția 
a șaptea, urmat de Bogdan 
Talașman, ambii la volanul unor 
mașini Suzuki Swift. Mihai 
Manole și Marc Banca și‐au adus 
Renault‐ul pe locul al nouălea în 
clasamentul general, cei doi 
fiind urmați de Bogdan Cuzma, 
David Tarța (Suzuki) și Ștefan 
Vlad Răducanu (Peugeot). 
Clasamentul general a fost 
închis de un pluton format  
din cinci modele Dacia, patru 
Sandero și un Logan, conduse  
de Dragoș Popa, Mihai 
Dumitrescu, Artur Luca, Ionuț‐
Cosmin Ion și Daniel Gugu.

                                                        1º                  2º                 3º                  4º                  5º                  6º 
       Dan Gîrtofan                         6                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                     ‐ 
       Norbert Maior                       ‐                    3                   2                    1                    ‐                     ‐ 
       Andrei Gîrtofan                    ‐                    2                   2                    ‐                    1                    ‐ 
       Bogdan Cuzma                      ‐                    1                   2                    2                    ‐                     ‐ 
       Bogdan Talașman                ‐                     ‐                    ‐                    2                    ‐                     ‐ 
       Radu Necula                          ‐                     ‐                    ‐                    1                    1                    ‐ 
       Csongor Szabo                      ‐                     ‐                    ‐                     ‐                    3                    1 
       Răzvan Trișnevschi             ‐                     ‐                    ‐                     ‐                    1                    2 
       Andrei Cașcaval                    ‐                     ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    2 
       Mihai Manole                        ‐                     ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    1 

TOP 6 PROBE SPECIALE

Romania Winter Rally, 19‐20 februrie 2021, coeficient 0,6 
Lungimea raliului: 129,38 km 
Probe Speciale: 6 
Lungimea Probelor Speciale: 109,38 km 
Suprafața: macadam acoperit cu zăpadă 
Echipaje la start: 18 
Echipaje clasate: 17 
Victorii PS: D. Gîrtofan 6 
Lideri Succesivi: D. Gîrtofan PS 1‐6 
Viteza medie a învingătorului: 81,93 km/h 

Campionatul Național de Raliuri BETANO 2021 ‑ Etapa 1

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.          2       Dan Gîrtofan / Tudor Mârza                                    Skoda Fabia Rally2                           RC2                1h.20m.04,4s             81,93 km/h 
      2.          3       Norbert Maior / Francesca Maior                          Peugeot 106                                       RC5                1h.23m.49,8s              + 3m.45,4s 
      3.       21       Andrei Gîrtofan / Doru Vraja                                   Subaru Impreza N15                        RC2N            1h.24m.00,7s              + 3m.56,3s 
      4.       11       Andrei Cașcaval / Dorin Pulpea                              Subaru Impreza N15                        RC2N            1h.26m.24,8s              + 6m.20,4s 
      5.       61       Csongor Szabo / Rareș Fetean                                Ford Fiesta R2T                                 RC4                1h.26m.46,1s              + 6m.41,7s 
      6.       63       Răzvan Trișnevschi / Manuela Trișnevschi         Mitsubishi Lancer Evolution         RC2N            1h.27m.00,9s              + 6m.56,5s 
      7.       51       Radu Necula / Adrian Temeș                                   Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.27m.03,1s              + 6m.58,7s 
      8.       85       Bogdan Talașman / Andrei Mitrașcă                     Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.27m.26,0s              + 7m.21,6s 
      9.       69       Mihai Manole / Marc Banca                                     Renault Clio R3                                  RC4                1h.27m.38,0s              + 7m.33,6s 
   10.       72       Bogdan Cuzma / Florin Dorca                                 Skoda Fabia Rally2                           RC2                1h.28m.07,3s              + 8m.02,9s 
   11.       79       David Tarța / Andrei Brezoski                                Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.30m.06,5s            + 10m.02,1s 
   12.       90       Ștefan Vlad Răducanu / Laurențiu Mandu          Peugeot 208 R2                                 RC4                1h.31m.58,2s            + 11m.53,8s 
   13.       75       Dragoș Popa / Vlad Colceriu                                    Dacia Sandero                                    RC5                1h.36m.43,8s            + 16m.39,4s 
   14.       42       Mihai Dumitrescu / Bogdan Nițescu                     Dacia Sandero                                    RC5                1h.40m.51,3s            + 20m.46,9s 
   15.       73       Artur Luca / Iulian Gheorghe                                  Dacia Sandero                                    RC5                1h.42m.36,9s            + 22m.32,5s 
   16.     511       Ionuț‐Cosmin Ion / Vlad Terzi                                 Dacia Sandero                                    RC5                1h.53m.45,3s            + 33m.40,9s 
   17.     409       Daniel Gugu / Adrian Sorin Iliescu                        Dacia Logan                                        RC5                1h.59m.53,2s            + 39m.48,8s 
                             ABANDONURI 
              500       Karoly Borbely / Sebastian Itu                               Peugeot 208 R2                                 RC4

CLASAMENT GENERAL

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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Galop de sănătate 
2 roți motrice tracțiune

După demonstrația pe care a 
făcut‐o de‐a lungul sezonului 
2020, victoria obținută de 
Norbert Maior în competiția 
modelelor cu tracțiune n‐a mai 
surprins pe nimeni. Încă o dată, 
frații Maior și‐au văzut de cursă 
și s‐au bucurat la maxim de 
escapada hibernală. Pe un teren  
pe care îl cunoșteau foarte bine, 
Norbert și Francesca au 
clarificat lucrurile încă din 
prima probă specială, când 
micul Peugeot 106 s‐a instalat la 
conducere un un avantaj de 43,2 
secunde față de Csongor Szabo 
și Mihai Manole, care  și‐au 
împărțit la egalitate locul 
secund. Într‐un scenariu repetat 
consecvent pe fiecare sector 

cronometrat, Norbert Maior 
avea să adune 6 scratch‐uri din 
tot atâtea posibile, pentru a‐și 
adjudeca victoria cu un plus de 
aproape trei minute față de 
Csongor Szabo. Secondat de 
Rareș Fetean, ultimul s‐a 
remarcat prin evoluția 
constantă care i‐a asigurat 
clasarea pe podium încă de la 

primul său raliu la volanul  
Ford‐ului Fiesta cu numărul 61. 
O surpriză la fel de plăcută a 
furnizat și Radu Necula (Suzuki), 
care și‐a sărbătorit revenirea cu 
un loc pe ultima treaptă a 
podiumului. În ciuda unui început 
în forță în debutul ultimei zile, 
când a și reușit să urce pe locul 
secund în clasament, Bogdan 
Talașman (Suzuki) a încheiat 
raliul pe poziția a patra, urmat de 
Mihai Manole (Renault) și David 
Tarța (Suzuki). 

                                                        1º                  2º                 3º                  4º                  5º                  6º 
Norbert Maior                             6                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                     ‐ 
Csongor Szabo                             ‐                    3                   1                    2                    ‐                     ‐ 
Bogdan Talașman                        ‐                    2                    ‐                    2                    ‐                    2 
Radu Necula                                  ‐                    1                   3                    ‐                    2                    ‐ 
Mihai Manole                                ‐                    1                   1                    1                    3                    ‐ 
David Tarța                                   ‐                     ‐                    ‐                    1                    ‐                    4 
Ștefan Vlad Răducanu                ‐                     ‐                    ‐                     ‐                    1                    ‐

TOP 6 PROBE SPECIALE

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.          3       Norbert Maior / Francesca Maior                          Peugeot 106                                       RC5                1h.23m.49,8s             78,26 km/h 
      2.       61       Csongor Szabo / Rareș Fetean                                Ford Fiesta R2T                                 RC4                1h.26m.46,1s              + 2m.56,3s 
      3.       51       Radu Necula / Adrian Temeș                                   Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.27m.03,1s              + 3m.13,3s 
      4.       85       Bogdan Talașman / Andrei Mitrașcă                     Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.27m.26,0s              + 3m.36,2s 
      5.       69       Mihai Manole / Marc Banca                                     Renault Clio R3                                  RC4                1h.27m.38,0s              + 3m.48,2s 
      6.       79       David Tarța / Andrei Brezoski                                Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.30m.06,5s              + 6m.16,7s 
      7.       90       Ștefan Vlad Răducanu / Laurențiu Mandu          Peugeot 208 R2                                 RC4                1h.31m.58,2s              + 8m.08,4s 
      8.     414       Marcel Teodor Cioltan / Ioan Alexandru Popa   Ford Fiesta                                          NAT 12         1h.34m.36,8s            + 10m.47,0s 
      9.       75       Dragoș Popa / Vlad Colceriu                                    Dacia Sandero                                    RC5                1h.36m.43,8s            + 12m.54,0s 
   10.       42       Mihai Dumitrescu / Bogdan Nițescu                     Dacia Sandero                                    RC5                1h.40m.51,3s            + 17m.01,5s 
   11.       73       Artur Luca / Iulian Gheorghe                                  Dacia Sandero                                    RC5                1h.42m.36,9s            + 18m.47,1s 
   12.     511       Ionuț‐Cosmin Ion / Vlad Terzi                                 Dacia Sandero                                    RC5                1h.53m.45,3s            + 29m.55,5s 
   13.     409       Daniel Gugu / Adrian Sorin Iliescu                        Dacia Logan                                        RC5                1h.59m.53,2s            + 36m.03,4s 
                             ABANDONURI 
              500       Karoly Borbely / Sebastian Itu                               Peugeot 208 R2                                 RC4 

CLASAMENT GENERAL

Foto: AB Images / Bogdan Barabas

Photo: Mihnea Tatu
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Rally Photo Hunters / Attila Balázs

Foto: AB Images / Bogdan Barabas Foto: Rally Photo Hunters / Attila Balázs

Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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Foto: AB Images / Bogdan Barabas

Foto: AB Images / Bogdan Barabas Foto: AB Images / Bogdan Barabas

Foto: Rally Photo Hunters / Attila Balázs
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Simpla formalitate 
Debutanți

Cu doar trei mașini aliniate în 
competiția debutanților, ar fi 
impropriu să vorbim de o 
bătălie pentru podium. Cu atât 

mai mult cu cât, Teodor Cioltan 
a tranșat soarta victoriei încă de 
la finalul primei speciale, pe 
care a terminat‐o cu un avans de 

peste patru și respectiv cinci 
minute față de Ionuț‐Cosmin Ion 
și Daniel Gugu. Rezultat firesc 
dacă avem în vedere și diferența 
de material dintre Ford‐ul 
câștigător și cele două modele 
Dacia.

    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.     414       Marcel Teodor Cioltan / Ioan Alexandru Popa   Ford Fiesta                                          NAT 12         1h.34m.36,8s             69,34 km/h 
      2.     511       Ionuț‐Cosmin Ion / Vlad Terzi                                 Dacia Sandero                                    RC5                1h.53m.45,3s            + 19m.08,5s 
      3.     409       Daniel Gugu / Adrian Sorin Iliescu                        Dacia Logan                                        RC5                1h.59m.53,2s            + 25m.16,4s

CLASAMENT GENERAL
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Foto: Rally Photo Hunters / Attila Balázs
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Doi pentru victorie 
Juniori

O situație oarecum similară s‐a 
înregistrat și în competiția 
rezervată juniorilor, acolo unde 
bătălia pentru victorie a avut 

doar doi protagoniști. Ambii au 
avut o evoluție constantă, și‐au 
văzut de cursă și au ajuns cu 
bine la final. Învingători au fost 

David Tarța și Andrei Brezoski, 
la bordul unui Suzuki Swift, în 
timp ce Artur Luca și Iulian 
Gheorghe și‐au adus Dacia 
Sandero pe locul al doilea.

    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.       79       David Tarța / Andrei Brezoski                                Suzuki Swift Sport                            RC5                1h.30m.06,5s             72,81 km/h 
      2.       73       Artur Luca / Iulian Gheorghe                                  Dacia Sandero                                    RC5                1h.42m.36,9s            + 12m.30,4s 

CLASAMENT GENERAL
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Cei patru au fost trei... 
NAT11

În condițiile în care francezii 
Maxime Vilmot și Pierre Goy nu 
fost eligibili să puncteze în 
campionatul rezervat modelelor 
din categoria NAT11, din cele 
patru echipaje înscrise în etapa 
de campionat au rămas doar trei 
în disputa pentru victorie. Dar 
asta nu înseamnă că Maxime 

Vilmot nu s‐a bucurat de 
evoluția prin albul imaculat de 
la poalele Munților Vrancei. 
Francezul a oferit un recital de 
glisade, a gustat și din amarul 
unei împotmoliri în zăpadă 
pentru ca în final să obțină cel 
mai bun timp în clasamentul 
categoriei NAT12 din 

campionatul național. Victoria 
de etapă a fost adjudecată de 
echipajul format din Răzvan 
Nechifor și Levente Mag, al 
căror Mitsubishi Lancer a 
terminat cu un avantaj de peste 
două minute față de Ioan Mihuț 
și Sergiu Itu (Subaru), în timp ce 
Bogdan Moldovan și Sergiu 
Rogozan au încheiat pe poziția a 
treia de pe un podium confiscat 
de modele japoneze.

    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.     505       Maxime Vilmot / Pierre Goy                                    Subaru Impreza                                 NAT 11         1h.27m.02,4s             75,37 km/h 
      2.       53       Răzvan Nechifor / Levente Mag                              Mitsubishi Lancer Evolution         NAT 11         1h.28m.27,3s              + 1m.24,9s 
      3.       84       Ioan Mihuț / Sergiu Itu                                              Subaru Impreza WRX                      NAT 11         1h.31m.10,9s              + 4m.08,5s 
      4.       67       Bogdan Moldovan / Sergiu Rogozan                     Mitsubishi Lancer Evolution         NAT 11         1h.32m.44,1s              + 5m.41,7s

CLASAMENT GENERAL
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Campionatul Național de Raliuri Betano 2021

21

Fo
to

: R
al

ly 
Ar

t /
 F

la
viu

s C
ro

ito
riu
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Singuri printre străini 
NAT12

Deși pe lista de start au mai fost 
patru modele din categoria 
NAT12 (aliniate de piloți 
maghiari), clasamentul acestei 

categorii naționale îi înclude 
doar pe Marcel Teodor Cioltan și 
Ioan Alexandru Popa, care au 
evoluat la bordul unui model 

Ford Fiesta. Au venit, au văzut și 
‐ în lipsa unor adversari ‐ este 
evident că au și câștigat. Ceea ce 
nu diminuează în niciun caz 
performanța obținută la finalul 
celor două zile de concurs. 

    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.     414       Marcel Teodor Cioltan / Ioan Alexandru Popa   Ford Fiesta                                          NAT 12         1h.34m.36,8s            + 14m.32,4s

CLASAMENT GENERAL
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Maverick 
SSV

Cu siguranță că subtitlul va 
trimis cu gândul la pelicula ce 
poartă acest titlu. Dacă aruncați 
o privire peste clasamentul 
categoriei SSV, o să remarcați că 
același nume să regăsește și în 
denumirea celor trei vehicule 
care au urcat pe podium la 
finalul etapei din Covasna. 

Explicația este simplă și ușor de 
înțeles dacă avem în vedere că 
acest cuvânt este tradus în limba 
română prin nonconformist sau 
hoinar. Este cuvântul cel mai 
potrivit pentru cei care au avut 
curajul să evolueze în frigul 
iernii la bordul acestor vehicule 
de tip SSV (Side‐by‐Side 

Vehicles). Vă vine să credeți sau 
nu, echipajul câștigător a fost 
format din Robert‐Ciprian 
Ciobanu și Elvira Antal, care au 
terminat cu un avans de peste 
11 minute față de Romeo Duicu 
și Remus Bonta. Antal Biro și 
Gergely Szabo au întregit tripla 
Can Am Maverick, în timp ce 
Marius Ioan Sîncrăianu și Vasile 
Grigore Șuteu au încheiat pe 
poziția a patra la bordul unui 
Polaris RZR.
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    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                                 Mașina                                                               Clasa                                      Timp   Viteza medie/Ecart 
      1.     111       Robert‐Ciprian Ciobanu / Elvira Antal                 Can Am Maverick                              SSV                1h.30m.14,7s            + 10m.10,3s 
      2.     510       Romeo Duicu / Remus Bonta                                  Can Am Maverick                              SSV                1h.31m.10,4s            + 11m.06,0s 
      3.     415       Antal Biro / Gergely Szabo                                       Can Am Maverick                              SSV                1h.39m.23,5s            + 19m.19,1s 
      4.       98       Marius Ioan Sîncrăianu / Vasile Grigore Șuteu  Polaris RZR                                         SSV                1h.46m.06,4s            + 26m.02,0s

CLASAMENT GENERAL

Foto: Rally Photo Hunters / Attila Balázs
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International Rally Cup

International Rally Cup a fost 
clasamentul în care au fost 
incluse echipajele străine 
aliniate la start. Detaliu pe care 
l‐am realizat citind numele 
sportivilor, chiar dacă țara pe 
care o reprezentau nu a apărut 
nici pe lista de înscrieri și nici în 
clasamentele publicate. Dacă 
mai adaug și inconsecvența din 
ortografierea numelor și 
prenumelor, singura concluzie 

pe care pot să o trag este că 
secretariatul mai are de învățat. 
Și n‐am terminat. Pe lista de 
înscrieri, în dreptul echipajelor 
care urmau să evolueze în 
evenimentul restricționat, 
modelele cu omologare 
națională NAT12 apar ca fiind 
eligibile pentru Cupele sau 
Trofeele TER sau FIA‐Ev. Mai 
înțelege cineva ceva? Lăsând 
inadvertențele la o parte, bătălia 

pentru victorie s‐a dat între 
Dani Fischer (Skoda Fabia)  
și Georgi Yankov (Mitsubishi), 
câștig de cauză având pilotul 
maghiar. Locul al treilea i‐a 
revenit lui Yuliyan Teliyski 
(Mitsubishi), urmat de 
conaționalul său Georgi 
Geradzhiev (Ford). Tripleta 
bulgară a fost urmată de un 
cvintet maghiar format în 
ordine din Tibor Tajmel  
(BMW), Roland Farkas (Lada), 
Ferenc Szlovák (Seat), Richárd 
Faragó (Lada) și Zsolt Gyuriczki 
(Citroën). 

    Poz         Nr.         Pilot / Copilot                                                                          Nat            Mașina                                                            Clasa                                    TimpViteza medie/Ecart 
      1.       17       Dani Fischer / Zoltán Buna                                H             Skoda Fabia R5 EVO                       RC2              1h.21m.11,9s       80.79 km/h 
      2.          7       Georgi Yankov / Cvetan Baldijev                      BG          Mitsubishi Lancer Evolution       NAT 11       1h.22m.32,7s        + 1m.20,8s 
      3.       19       Yuliyan Teliyski / Aleksandar Dimitrov          BG          Mitsubishi Lancer Evolution       NAT 11       1h.24m.26,1s        + 3m.14,2s 
      4.          5       Georgi Geradzhiev / Georgi Gadzhev              BG          Ford Fiesta                                        RC4              1h.24m.53,9s        + 3m.42,0s 
      5.       23       Tibor Tajmel / Lajos Horváth                            H             BMW M3                                            NAT 12       1h.27m.15,3s        + 6m.03,4s 
      6.       24       Roland Farkas / István Kovács                          H             Lada 2101                                         NAT 12       1h.32m.55,9s      + 11m.44,0s 
      7.       25       Ferenc Szlovák /  József Gódor                          H             Seat Ibiza                                           NAT 12       1h.34m.08,4s      + 12m.56,5s 
      8.       40       Richárd Faragó / István Soós                             H             Lada VFTS                                         NAT 12       1h.34m.16,0s      + 13m.04,1s 
      9.       27       Zsolt Gyuriczki / Levente Boroczi                    H             Citroën C2 R2                                   RC4              1h.39m.12,7s      + 18m.00,8s

CLASAMENT GENERAL

Foto: Rally Photo Hunters / Attila Balázs
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Foto: Rally Art / Flavius Croitoriu
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Foto: Rally Photo Hunters / Attila Balázs
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Foto: AB Images / Bogdan Barabas
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Betano Info Rally este un buletin al Federației Române de 
Automobilism Sportiv și are ca scop promovarea imaginii 
raliurilor în România. Toate materialele din această publicație 
pot fi reproduse fără niciun fel de restricții, cu condiția precizării 
autorilor și a surselor foto. 
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