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TESS RALLY 48 BRAŞOV

Dupa ce mai bine de doua decenii raliului brasovean a dat
startul Campionatului National de Raliuri, editiei 48 a raliului
brasovean ii revine “sarcina” sa organizeze FINALA celui mai
spectaculos si complex campionat de motorsport din Romania.
Dupa un sezon cu rezultate bune si mai putin bune, cei mai
titrati piloti romani de raliuri se vor intrece pe specialele “Tess
rally 48” pentru titlul de campion national absolut de raliuri,
sezonul 2019. Daca mai adaugam faptul ca si pilotii altor, numeroase, clase si categorii au amanat verdictul despre cum vor fi
asezati pe podiumurile de final de sezon avem o prima provocare pentru sportivii CNR de a participa la “Tess rally 48”.
O a doua provocare este, fara indoiala, traseul de concurs si
implicit suprafata de rulare a acestuia. Pentru ca “Tess rally 48”
revine pe suprafata care a facut-o cunoscuta in plan national,
acum 48 de ani si anume pe macadam.
Astfel organizatorii celui mai longeviv raliu national au pregatit pentru finala sezonul 2019, speciale, noi – “Glejerie -Bran”
si “Paltin” pe langa istoricul “Valea Azugii”. “Suntem convinsi
ca echipajele prezente la “Tess rally 48” vor aprecia calitatea
suprafetei de rulare a probelor speciale noi propuse pentru cele
doua zile de concurs. Nu putem decat sa multumim autoritatilor
locale din Sacele, Rasnov, Bran, Holbav si Crizbav pentru deschiderea de care au dovada cand le-am prezentat proiectul nostru.”
A declarat Cristian Andrei managerul “Tess rally 48” care a
adaugat, “ si pentru ca noutatile sa continue in sezonul 2019,
am schimbat si locatia probei special spectacol(Super speciala)
prin revenirea la un traseu foarte mult apreciat de participantii
la raliurile Tara Barsei, vorbim despre serpentinele care duc spre
campusul universitar din Brasov
“Tess rally 48” va debuta joi 17 octombrie in Piata Sfatului
din Brasov cu prezentarea echipajelor si startul festiv. Va continua vineri 18 octombrie cu sesiune de teste cu circulatie inchisa
(shakedown) care se va desfasura de la ora 08:00 pe un drum
forestier pus la dispoztie de Primaria Crizbav. Ziua de vineri va
continua cu parcurgerea a doua probe speciale si Sacele (Valea
Azugii) si Glejerie (Rasnov -Bran) si se va incheia cu superspeciala Colina rally show.
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Sambata ultima zi de concurs dar si ultima de raliuri a sezonului, cuprinde parcurgerea de cate doua ori a probelor Sacele si
Glejerie> aceasta din urma speciala fiind si Power stage.

Redactia:AUTORALLY MAGAZIN

Festivitatea de premiere a castigatorilor “Tess rally 48” dar si
nominalizarea campionilori nationali ptr sezonul 2019 va avea
incheia ziua de sambata in aceeasi locatie plina de istorie din
piata Sfatului din Brasov

Editor: AUTO BLIC BRASOV
Adresa: Braşov, Str. 15 Noiembrie nr. 96,
Scara C, Ap. 4, Tel.: 0745.039736,
Fax: 0368 430 187, e-mail: office@autorally.ro

Informatii suplimentare foarte importante pentru spectator
gasiti raspfoind prezentul Ghid.
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SIMONE TEMPESTINI

1

Simo, o etapa (Bacau)“sarita” din motive de
program mondial, doua etape cu iesiri in decor –
una la Sibiu fara puncte, alta la Iasi cu puncte de
ziua a doua. Te-ai gandit la inceputul sezonului
sa ai asa un parcurs dificil sper cel de al patrulea
titlul de campion absolut de raliuri?
„Intotdeauna drumul catre un sezon de succes este foarte
greu. Anul acesta as fi putut face mai bine pana la momentul
de fata, dar inca invatam din greseli. Acest lucru cred ca
ramane valabil tot timpul. Important este sa reactionezi cum
trebuie dupa fiecare esec. Acum nu ne ramane decat sa ne
concentram pentru ultima etapa de la Brasov.”

3

Un gand pentru fanii din Brasov pe
care nu i-ai mai intalnit de aproape
doi ani

„Abia astept sa ma intalnesc cu ei.
Mereu la Brasov e o atmosfera deosebita si sper sa
ne bucuram impreuna de un raliu cat mai reusit.”

2

Cum vei aborda “finala” de la Brasov? Te vei
concentra sa castigi prima zi de concurs ca sa
obit punctele necesare ptr titlu sau vei evoua in
stilul Simone, adica foarte tare pana la ultima
speciala?

Imi doresc sa termin recunoasterile ca sa stiu cum arata
probele si apoi sa- mi fac o strategie de concurs. Dar cert este
ca vom face ce consideram oportun din punct de vedere al
ritmului pe probe, pentru a incerca sa obtinem titlul.”
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situatiile cu care ne confruntam etapa de etapa.
Nu e de ajuns sa fii doar constant evident, trebuie
sa fii si extrem de rapid, dar sunt convins ca vom
ajunge si acolo, odata ce vom acumula mai multi
km de experienta.

2
10

Nu vreau sa facem un bilant inainte
de “finala” dar cred ca fanii tai si nu
numai ar fi interesati sa afle cum a
fost primul an cu un C3 R5, dupa cel
de “acomodare” in 2018 cu Fabia

VALI PORCIŞTEANU

1

Vali, ca sa (re)devi campion national absolut de
raliuri trebuie sa castigi “Tess Rally 48”. Cand
vei trece linia de sosire primul, incep calculele
pana atunci insa, cum esti? Cum te simti in
postura de “hai ca se poate” ?

Salutare tuturor!
Asa este, pentru a bifa un nou titlu in 2019, este nevoie de o
victorie la Tess Rally 48. E greu de spus cum va fi sau ce se
va intampla. Dupa cum stim si vedem la fiecare etapa raliurile
sunt extrem de imprevizibile, ofera surprize neasteptate si te
tin cu sufletul la gura pana pe ultima suta de metri. Niciodata
nu se potrivesc “calculele de acasa cu cele din targ” si asta
face ca raliul sa fie un sport atat de complex si de indragit de
toti cei care-l inteleg si urmaresc.
Ma simt ok inainte de fosta mea “etapa de casa” si-mi
doresc un parcurs ferit de probleme tehnice, ca sa ne putem
concentra maxim pe viteza pura. Atunci cand ai o sansa, in
orice, trebuie sa o joci pana la capat. Privind in urma, 2019
a fost un sezon cu de toate, dar n-a fost un sezon rau. Daca
trecem cu bine linia de sosire la Brasov, indiferent de rezultat,
vom bifa al doilea sezon din cariera fara niciun abandon
(dupa cel din 2017) si asta ma bucura ca astfel demonstram
ca suntem constanti si reusim sa gestionam bine mai toate

Toate clasamentele la zi pe

2019 este primul sezon cu noul Citroen C3 R5,
o masina de ultima generatie, construita de un
preparator cu experienta si rezultate in domeniu.
Dupa un 2018 in care am inteles ce inseamna
un R5 la bordul Fabiei, a venit momentul in care
ne-am “mutat” pe C3, o masina rapida, dar care
nu este cea mai prietenoasa din prima si pe care
trebuie sa o cunosti foarte bine pentru a te putea
adapta la cerintele ei.
Se pare ca pe macadam ne intelegem (deja) destul
de bine, iar la asfalt mai avem nevoie de kilometri
pentru a ajunge la nivelul de incredere necesar ca
viteza noastra sa fie maxima. Sunt increzator ca
in sezoanele viitoare lucrurile vor evolua si vom
ajunge sa fim un “pachet” complet si rapid, care sa
poata emite pretentii pentru victorie oricand si pe
orice suprafata.

3

Este cunoscut faptul ca te simti
foarte bine la Brasov atat pe asfalt
cat si pe macadam, in contextul finali
de sezon, cu ce ganduri vei veni la
Brasov
Da, raliul de Brasov, atat pe asfalt cat si pe
macadam era raliul meu de casa, avand acolo cele
mai multe victorii de etapa. Chiar prima din cariera
a fost in 2009 si acest lucru nu poate decat sa ma
bucure.
Asadar, venim la Brasov cu ganduri bune si amintiri
placute, zona ne este favorabila si simt deja vibeul pozitiv.
Abia astept sa parcurgem noile probe de macadam,
sunt sigur ca le voi indragi la fel de tare ca pe cele
“clasice” din triunghiul Sacele-Azuga-Predeal,
iar fanii prezenti se vor bucura de un spectacol
desavarsit.
Indiferent de rezultatul final din acest sezon,
trebuie sa vedem intotdeauna partea pozitiva, sa
apreciem si sa ne bucuram de tot ce avem, atat noi
cei implicati direct, cat si cei din exterior care ne
urmaresc.
Sa ne vedem cu totii sanatosi la Brasov si sa privim
intotdeauna cu incredere spre viitor.
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DAN GÂRTOFAN

1

Dan Girtofan abandonul tehnic de la Cluj te-a
scos din lupta ptr titlu, in schimb vei lua startul
cu sanse mari pentru obtinerea unui loc pe
podium-ul sezonului la general. Cum esti din
punct de vedere psihic ? Dar din punct de vedere
tehnic, ma gandesc evident la motorul Skodei tale.
Salut Autorally.
Da ,din pacate abandonul de la Cluj care nu a tinut de noi ,ne
a scos din lupta pentru titlu.Acum stau si ma gandesc daca
regula cu n-2 este chiar buna,in conditiile in care am terminat
toate etapele pe podium si datorita unui abandon esti in
postura de a nu mai avea sanse sa lupti pentru campionat.Dar
asta e .Nu este deloc confortabil sa ti vezi munca de un sezon
cum se duce de rapa…e frustrant , asta e..das ist motorsport.
Vom face totul sa ramnem pe podium cat mai sus la finalul
sezonului.

2

Acum ca esti scapat de grijile titlului pe cine vezi
favorit la titlu?

Da,ma rog,suna urat ca am ,,scapat de grija titlului
“,dar trebuie sa accept si sa vedem cum sa facem
mai bine in viitor.Despre favoriti ,vedeti bine ca nu poti sa
numesti pe cineva,sunt insa convins ca va castiga cel mai bun..

Toate clasamentele la zi pe

Fiul tau Andrei a avut o evolutie
exceptionala in acest sezon. Sezon
pentru care ati hotarat sa “urce” pe
masina de grupa N (RC2N). Campion
al clasei si locul 6 la general inainte
de ultima etapa o performanta la care nu cred
ca v-ati gandit nici voi. Cum a fost posibil? Cum
il simti pe Andrei?

ANDREI GÂRTOFAN
Nu sunt surprins de aceasta pozitie a lui Andrei,
am stiut de la inceput ca daca va avea un ritm
constant si va creste ritmul de la o etapa la alta
,va fi in primi 10 la general.Andrei a dat si da
in continuare dovada de maturitate ,abordeaza
cursele in mod profesionist si se pregateste fizic
si mental .Numai asa poti sa ai rezultate.Ce este
foarte important ,nu pune accent pe rezultate
neaparat,ci se concentreaza sa piloteze cat mai
eficient si sa invete sa gestioneze o cursa de la
un cap la celalalt.Lucru imbucurator pentru mine
,este faptul ca stie ce sa ceara de la masina si de
la echipa tehnica,asta in mod cert ii va aduce multe
rezultate bune in viitor.
Sunt si voi fi langa el ,il voi sprijinii neconditionat .
Vreau sa multumesc intregii echipe tehnice pentru
tot ce fac,lui Tudor si lui Doru si nu in ultimul rand
tuturor partenerilor care sunt langa noi.
Sa fim sanatosi si sa auzim numai de bine !!!
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Marți 15 octombrie 2019
Prolog: Bran – Glejeria
PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
SĂCELE

pro-x.ro

pro-x.ro

Prezentarea echipajelor
Start festiv
Brașov - Piața Sfatului

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL

Vineri 18 octombrie 2019

BRAN

RÂȘNOV

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL

HOLBAV

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL

CRIZBAV

Partener
tehnic

rescue4x4.ro
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Joi 17 octombrie 2019

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL

Sakedown
Crizbav
PS 1 Săcele 1
PS 2 Glejerie 1
PS 3 “Colina rally show”
Brașov - Str. Universității

Sâmbătă 19 octombrie 2019
PS 4/7 Săcele 2, 3
PS 5/8 Glejerie 2
PS 6 Paltin
Festivitatea de premiere
Brașov - Piașa Sfatului

16:43 / 17:51

18:00 – 22:00

08:00 – 12:00
14:43
16.06
18:49

09:13/14:02
10:36/15:25
11:39
20:30

Date tehnice:
Brasov, Piata Sfatului
Prima masina in Piata Sfatului pentru sesiunea de
autografe: ora 18:00
Prima masina pe podium de prezentare: ora:20:00
Este o tradiţie a raliurilor naţionale şi internaţionale ca
înainte de startul competitiei , concurenţii participanţi să fie
prezentaţi publicului spectator care o sa-i susţină şi o sa-i
aplaude pe probele speciale. Fiind vorba de ultima etapa a
sezonului intalnirea fanilor cu sportivii poate fi considerata
si una de ramas bun pana la startul sezonului 2020.
Spectacolul de prezentare va fi organizat in Piata Sfatului,
o locatie plina de istorie si traditie care se potriveste de
minune unui raliu istoric si traditional
Festivitatile vor fi precedate de o sesiune de autografe
oferite de echipajele aliniate in preajma Casei Sfatului
incepand cu ora 18:00
Organizatorii spera ca momentul va fi onorat de numerosi
brasoveni iubitori ai sportului auto
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SHAKEDOWN
RADIO 2
GPS

45° 50.115'N
25° 26.861'E

3,28 km

SOSIRE
GPS

45° 49.998'N
25° 27.158'E

3,90 km

STOP

GPS

45° 49.806'N
25° 27.376'E

RADIO 1

4,30 km

GPS

45° 49.762'N
25° 26.296'E

1,65 km

Cutuș

START
GPS

45° 49.136'N
25° 27.137'E

0,00 km

GPS

Crizbav

SHAKEDOWN

CRIZBAV
3,90 KM

18 - 19

OCTOMBRIE 2019
Campionatul Național de Raliuri DUNLOP 2019 - Etapa a VIII-a

Coordonate GPS:
Start: 45° 49.051'N / 25° 27.673'E

VINERI, 18 OCTOMBRIE
Date tehnice:
Shakedown Crizbav (Jud.Brasov ) l = 4,5 km)
Parc service: Crizbav (Jud. Brasov)
Proram:
08:00 - 10:00 pentru CNRD – Clasele RC5, NAT
12, CNRVID
10:00 – 12:00 pentru CNDR – Clasele
RC2,RC2N, RC3, RGT, RC4,NAT11
Circulatie închisă: 07:30 – 12:30

Rezultate live pe

fras.ro

Sesiunea de teste cu circulaţia închisă cunoscută
iubitorilor automobilismului sportiv sub denumirea
de „shakedown” se va desfăşura pe un „macadam”
foarte bun si asemanator cu probele raliului. Avand
in vedere lungimea probei vor lua startul , la minut,
mai multe echipaje. Zona permite reintoarcerea
autombilelor de concurs la start dupa doar 2,5km
parcursi pe etapa
Configuratia probei nu permite accesul cu masina
pe traseu. Pentru a ajunge in zonele sigure pentru
vizionare a evolutiei pilotilor, va sfatuim sa
parcati masina in zonele marcate de organizatori
si sa parcurgeti cativa kilometri pe jos inainte
de inceperea sesiunii sau pe parcursul ei dar cu
respectarea indicatiilor oamenilor de ordine.
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45° 49.119'N
25° 27.199'E
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PS1 – SACELE 1
PS1 – SACELE 1
VINERI 18 OCTOMBRIE (EXCLUSIV CNRD)

S01 -

-

4

1 2

Date tehnice:
Sacele – Azuga (L = 23.80km)
Prima maşină la ora: 14:43
Circulaţie închisă: 13:15 – 17:00

4

ţi

2

2

2

S03 -

3

2
4

PS 4,7 – SACELE 2,3
SAMBATA 19 OCTOMBRIE (INCLUSIV CNRD 2)

1 2 4

2
2
1 4

Date tehnice:
Sacele – Azuga (L = 23.80km)
Prima maşină la ora: PS 4 / 09:13; PS7 / 14:02
Circulaţie închisă: 07:45 – 17:00

ăstrăvărie

1 2

3
3

3 4

3

3
3

-

8

Coordonate GPS: 45° 35.029'N 25° 42.450'E
O proba speciala cu traditie si un istoric care incepe undeva in anii
70 ai curselor auto din Romania. Din toate punctele de vedere este
o proba spectaculoasa. Pentru sportivi este suficient de lunga ca sa
„scoata untu” din capacitatea sportiva a echipajului dar si al masinii
de curse. Pentru spectatori este proba cu cele mai multe si mai bune
locuri de vizionare. Iata mai jos cateva locuri marcate si in harta. Sa
mai mentionam faptul ca cel mai facil acces se face din Sacele virând
dreapta pe strada Gîrciniului (intrare pe macadam), startul probei fiind
la 3,5 km. Pentru a putea ajunge la locurile descrise vă rugăm sa fiţi
prezenţi cu cel puţin 2 ore înainte de ora începerii concursului.
S01: La 700 de metri de la start, în apropierea unei ferme de struţi,
avem primul loc de vizionare cu parcare, cu parcare pe drumul lateral.
Pe dealul de sub fermă, precum şi pe interiorul înălţat al virajului
de dreapta se găsesc locuri excelente de vizonat.Speciala poate fi
urmarită şi la start, pentru cei care nu doresc să işi petreacă întreaga
zi pe probă. Parcând maşina la cantonul silvic, puteţi urmari startul
şi aliniamentul de 500 de metri care îl urmează, sau parcurge pe jos
distanţa până la S01.
S02: La 2,5 km, unde se află o păstrăvărie dezafectată găsiţi de
asemenea loc suficientpentru parcare, vizionare şi chiar campare.
S03: Parcare şi campare pe partea stangă, încap 10 maşini. Dacă
alegeţi această variantă,vă rugăm să păstraţi o distanţă suficientă de
traseul de concurs în timpul desfaşurării probelor speciale.
S04: La 5.7km, “La Ace, sub Piatra Mare” întâlnim două S-uri care
se pot urmări perfect de pe dealurile din apropiere, loc suficient de
parcare, loc pentru spectatori, grătare şi, ca să nu-i uităm pe fotografi,
au ce surprinde acolo. Pentru fotografi vom avea de asemenea
recomandări între kilometrii 7.5 si 8.4, unde vor găsi câteva ace de
par interesante, sau săritorile de pe coborâre, după trecerea în judeţul
Prahova (Ocol Silvic Azuga).
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PS 4,7 – SACELE 2,3
CO

45° 35.029'N
25° 42.450'E

GPS

START
GPS

45° 35.002'N
25° 42.420'E

0,00 km

18 - 19

OCTOMBRIE 2019

RADIO 1

RADIO 2

45° 34.091'N
25° 42.030'E

GPS

Campionatul Național de Raliuri DUNLOP 2019 - Etapa a VIII-a

GPS

45° 33.403'N
25° 40.701'E

1,90 km

3,70 km

RADIO 3
GPS

45° 32.860'N
25° 39.946'E

5,70 km

RADIO 4

RADIO 5

GPS

45° 32.383'N
25° 40.001'E

GPS

45° 32.006'N
25° 39.429'E

6,80 km

8,90 km

RADIO 6

9

GPS

45° 31.022'N
25° 38.783'E

11,00 km

RADIO 7

Predeal

GPS

45° 30.130'N
25° 38.614'E

13,00 km

1

RADIO 8
GPS

45° 29.057'N
25° 38.570'E

15,00 km

PS 1 / PS 4 / PS 7
- CNRD, CNRVID

RADIO 9
GPS

45° 27.041'N
25° 36.189'E

23,80 km

17,40 km

RADIO 10

GPS

45° 26.919'N
25° 36.083'E

GPS

45° 27.146'N
45° 27.146'N

24,00 km

19,10 km

Azuga

Rezultate live pe

PS 2 / PS 5
- CNR2D

21,20 km

STOP

1

45° 27.070'N
25° 37.883'E

45° 27.962'N
25° 39.140'E

GPS

RADIO 11
GPS

SOSIRE

fras.ro
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23,80 KM
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PS 2 GLEJERIE 1
VINERI 18 OCTOMBRIE (EXCLUSIV CNRD)
Date tehnice:
Glejerie – Bran (L = 13,15km)
Prima maşină la ora: 16:06
Circulaţie închisă: 15:00 – 18:30

RADIO 15
GPS

45° 30.050'N
25° 24.214'E

8,42 km

Bran
51

RADIO 16
GPS

45° 29.496'N
25° 23.603'E

11,04 km

STOP

45° 29.293'N
25° 23.092'E

13,30 km

RADIO 14
GPS

45° 29.530'N
25° 24.830'E

6,66 km

SOSIRE

45° 29.336'N
25° 23.157'E

GPS

Coordonate GPS:
45° 30.507'N 25° 27.574'E
Proba speciala Glejerie este singura
speciala a raliului care are o istorie
in competitii auto. Una care se pierde
in istoria celui mai longeviv raliu din
Romania, raliul Brasovului. Generatia
pilotilor trecuti de 50 de ani isi
reamintesc sigur aceasta speciala aflata
pe harta raliului in anii 80. Pe atunci
proba incepea in Glejerie si se termina in
Sohodol – o localitate limitrofa Branului.
Acum configuratia probei este complet
noua si este compusa din doua
drumuri forestiere – „Panicer” si „Calea
Haiducilor”, „renovate” de autoritatile
locale din Bran si Rasnov la o calitate
exceptionala.
Avand in vedere cele de mai sus putem
numi aceasta speciala „proba regina”
a „Tess Rally 48”. Nu intamplator
organizatorii au ales aceasta proba ca
Power stage a raliului
Accesul la „regina” se poate face din
doua directii dupa cum urmeaza:
- dinspre Rasnov. Dupa OMV-ul de la
iesirea din Rasnov mergeti spre Paraul
Rece si dupa cca 1km intrati la dr pe
strada Glejeria Raul Mare (DJ101)
iar dupa cca 7km parcati pe marginea
asfaltului pentru ca la stg incepe DF
Panicer si implicit speciala Glejerie. Sunt
multe locuri de vizionare pana in dealul
Sohodolului. Atentie, insa, sa nu va
expuneti in calea concurentilor.
-dinspre Bran pentru a evita traficul
ingrozitor prin 7 semafoare pe DN73
Rasnov- Bran apelati la Waze si ea va
conduce spre Bran pe un traseu care
ocoleste mare parte din semafoare
pana la celebrul Castel din Bran. De aici
pe strazile Valea Portii si Bran Poarta
ajungeti la sosirea probei. Atentie ,insa,
va trebuie sa parcati masina personala
pana sa ajungeti la punctul STOP al
probei.

GPS

10

PS 2 GLEJERIE 1

13,03 km

Cea mai buna solutie de ajunge intr-o zona de vizionare excelenta este pe str.
Bradul Inalt . Pe aici o sa ajungeti pe delaul Sohodolului foarte aproape de un
viraj spectaculos de pe traseu.Pentru asta cand ajungeti in Bran setati Waze
pentru pensiunea „Bradul Inalt”. Atentie unde parcati masina sa nu blocati
intrariel localnicilor in proprietate.
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PS 5,8 – GLEJERIE 2,3
RADIO 12
GPS

45° 30.880'N
25° 26.602'E

1,73 km

101

CO

GPS

45° 30.507'N
25° 27.574'E

RADIO 13

START

GPS

45° 30.274'N
25° 25.631'E

GPS

45° 30.488'N
25° 27.568'E

4,20 km

0,00 km

11

PS 5,8 – GLEJERIE 2,3
SAMBATA 19 OCTOMBRIE (INCLUSIV CNRD 2)
Date tehnice:
Glejerie - Bran (L = 13,15km)
Prima maşină la ora: PS 5 / 10:49; PS 8 / 15:18
Circulaţie închisă: 09:30 – 18:30

18 - 19

OCTOMBRIE 2019
Campionatul Național de Raliuri DUNLOP 2019 - Etapa a VIII-a

PS 2 / PS 5 / PS 8 - CNRD,
CNRVID
PS 3 / PS 6 - CNR2D

GLEJĂRIE
13,03 KM

500 m

Rezultate live pe
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PS3 – COLINA RALLY SHOW
Traseu concurs
1

27

Parcurgere traseu

CO

18 - 19

OCTOMBRIE 2019

STOP

Campionatul Național de Raliuri DUNLOP 2019 - Etapa a VIII-a
START

PS3 – COLINA RALLY SHAOW
VINERI 18 OCTOMBRIE (INCLUSIV CNRD2)
Date tehnice:
Brasov – str. Universitatii (L = 2,5km)
Prima maşină, CNRD2, la ora: 17:44
Prima maşină, CNRD, la ora: 18:44
Circulaţie închisă: 16:30 – 23:00

1

27

9,19

12

10,20

Coordonate GPS:
45° 39.444'N 25° 35.654'E
In ultimii 15 ani, raliurile brasovene au avut parte de cateva
locatii spectaculoase pentru super speciala de deschidere.
De-a lungul anilor rally show-ul a fost pe bulevardul din
centrul Brasovului si pe Arena Ion Tiriac de sub Tampa.
In 2012 pentru raliul Tara Barsei organizatorii au ales
serpentinele (putine dar spectaculoase) drumului care duce
pe Colina Universitatii. Evenimentul a atras foarte multi
spectatori iar participantii au primit pozitiv noua locatie. Din
aceste motive dar si din cauza faptului ca “Tess Rally 48”
propune pentru sezonul 2019, noutatea, organizatorii au
hotarat sa includa si rally show-ul in acest capitol.
Chiar daca proba se desfasoara pe un teren cu o topografie
complexa, in incinta campusului universitar si traseul este
marginit de ziduri si parapeturi de protectie in cea mai mare
parte totusi spectatorii vor avea la dispozitie cateva zone
sigure pentru a viziona evolutia favoritilor.
Accesul spre aceste zone amenjate special este extrem de
usor, indiferent din ce parte a orasului veti dori sa intrati.
Trebuie mentionat ca pe Colina Universitatii autovehiculele
personale nu vor avea acces, astfel ca va trebui sa alegeti o
varianta de parcare, dupa care sa va deplasati pe jos.
Mai mare greutate va fi parcarea autoturismului personal
decat intrarea in zona de concurs. Variante de parcare ar fi
parcarea de la Aula Universitatii, dar puteti alege si Strada
Mihai Viteazu, sau Strada Sitei. Nu uitati in masina parcata,
umbrela, proviziile si hainele, in Brasov este racoare in
aceasta perioada mai ales dupa caderea intunericului.
Daca alegeti varianta de parcare la Aula Universitatii, puteti
merge la stanga, pe Strada
Sitei si apoi vira dreapta, pe straduta numita Dealul Morii.
Urcati pe aceasta strada pana ajungeti la o serie de scari
(2 minute de mers pe jos), pe care le urcati, iar de aici
oamenii de ordine va vor dirija spre zona de vizionare cea
mai apropiata.

Toate clasamentele la zi pe

2

SOSIRE

26

8,18

3
7,17

6,16
25

11,21

4
5,15

12,22

14
13,23

24
50 m

PS 3 - CNRD, CNRVID
PS 1 - CNR2D

SS COLINA RALLY SHOW
2,62 KM

Atentie! Dat fiind faptul ca pentru a va ocupa locul in zona
amenajata, va trebui sa traversati traseul de concurs va rugam
insistent sa ascultati si sa respectati indicatiile oamenilor de
ordine din zona
‐Daca urcati din Strada Mihai Viteazu, va trebui sa intrati in Corpul
« V » al Universitatii Transilvania, sa urcati pe scari pana la etajul al
treilea, unde mergeti catre iesirea dinspre Colina. Aici vor fi prezenti
oameni de ordine, care va vor ajuta sa ajungeti la unul din locurile
special amenajate pentru spectatori;
‐Daca urcati din Str. Sitei, veti urca o serie de trepte. Cand ajungeti
la capatul scarilor, veti fi condusi in zonele cele mai apropiate de
vizionare.
Orice varianta alegeti, recomandarea noastra este sa veniti din timp,
cu minimum o ora inainte de startul probei speciale. Luati in calcul
ora de start pentru cei de la rally 2 adica ora 17:44.
Va dorim vizionare placuta!

www.autorally.ro
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24 - 25 MARTIE 2018

PS6 – PALTIN

RADIO 18
GPS

45° 40.994'N
25° 20.568'E

3,40 km

RADIO 17

RADIO 19

GPS

45° 40.738'N
25° 19.165'E

GPS

45° 40.639'N
25° 21.753'E

1,30 km

5,10 km

START
GPS

45° 40.254'N
25° 18.636'E

0,00 km

SOSIRE
GPS

45° 39.994'N
25° 22.500'E

6,70 km

CO

GPS

45° 40.253'N
25° 18.598'E

Paltin

STOP

GPS

45° 39.886'N
25° 22.618'E

7,00 km

14

Holbav

18 - 19

Coordonate GPS:
45° 40.253'N 25° 18.598'EE
Speciala „Paltin” se incadreaza in cerintele tehnice
pentru una de macadam. Scurt dar spectaculos. Proba
incepe pe un macadm de excelenata factura si continua
pe drum comunal pregatiti parca de asfaltare .
Accesul spre proba se poate face din doua directii dupa
cum urmeaza:
- dinspre comuna Holbav (Brasov – Cristian – Vulcani
– Holbav). Pe aici se ajunge in zona de start si se poata
cobori cu masina pentru a viziona primele 5,5 km ai
probei. Asta cu conditia sa ajungeti la start inainte
de ora de inchidere a circulatiei. Aici sunt si locuri de
parcare aflate departe de traseu de unde pot zbura
pietre spre parbrize!
- dinspre satul Paltin (Brasov – Zarnesti – Poiana
Marului – Paltin) Pe aici daca urmati indicatorul
Manastirea GANG ajuntei rapid poa startul probei unde
va trebuie sa gasiti un loc da parcare pentru masina.
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PS 6 - CNRD, CNRVID
PS 4 - CNR2D

PALTIN

6,70 KM

PS6 – PALTIN
SAMBATA 19 OCTOMBRIE (INCLUSIV CNRD 2)
Date tehnice:
Zarnesti -Poina Marului – Paltin (L = 6,70km)
Prima maşină la ora: 11: 39
Circulaţie închisă: 10:00 – 14:30

www.autorally.ro
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