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Cuprins

Sa incerci sa povestesti despre Raliul Brasovului de 
la prima editie cunoscuta sub numele de 
Raliul Narciselor este aproape impo-

sibil intr-un spatiu restrans. De aceea voi 
evita aceasta lucru si ma voi rezuma la 
sentimentele care ma incearca de fiecare 
data cind urmeaza aceasta competitie 

Am asteptat prima etapa a noului 
sezon intotdeauna cu nerabdare.  Raliul 
Brasovului a insemnat de fiecare data 
prima intalnire cu noile automobile, cu noile 
echipaje si, desigur, prima confruntare intre 
cei considerati favoriti ai sezonului. Si asta dupa ce 
intreaga iarna “bursa zvonurilor” a adus stiri din cele mai 
neasteptate si anunta planuri si programe sportive din ce in 
ce mai ambitioase. Punctul culminant l-a constituit intot-
deauna Raliul Brasovului, acolo unde toate promisiunile si 
ambitiile erau transformate in secunde pentru prima data in 
sezon. De aceea prima proba speciala am considerat-o mai 
mereu cel mai bun “judecator”.

Editia cu numarul 50 se desfasoara in conditii speciale 
datorita masurilor sanitare obligatorii. O coincidenta neferi-
cita pentru o competitie jubiliara, care va fi lipsita de spec-
tatori. Cu toate acestea, primul raliu din 2021 are punctele 
sale de atractie prin noile probe de la Fagaras sau prin lupta 
sportiva dintre protagonistii campionatului. Vremea, care 
a jucat nu odata un rol hotarator, poate de asemenea sa 
dea peste cap cele mai bine pregatite strategii de cursa. In 
plus, putem asista la stabilirea unui nou record de victorii 
la Brasov, daca Simone Tempestini obtine al 7-lea succes, 
devansindu-l pe Titi Aur. 

Evolutia competitiei brasovene este sinonima cu dezvol-
tarea automobilismului. De aceea, borna cu numarul 50 
poate insemna o rampa de lansare spre un raliu care… nu 
imbatraneste niciodata.

Raliul Brasovului si-a cucerit de-a lungul timpului un 
loc special in peisajul competitiilor automobilistice din Ro-
mania. Editia din acest an este un bun prilej de a ne aduce 
aminte de inceputurile raliurilor si de eforturile celor care 
au facut ca acest sport sa existe. In amintirea celor care au 
facut performanta la acest raliu si in memoria scriitorului 
pitestean Nicolae Cosmescu, cel care a strans intr-o viata 
de gazetar cele mai importante momente din istoria raliului 
Brasovului, Autorally Magazin va invita in …istorie
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ISTORIA RALIULUI BRAŞOVULUI (I): ÎNTÂLNIRE CU TRECUTUL

Îmi face o deosebită plăcere să scriu despre raliurile organizate 
cu atâta pricepere şi pasiune de braşoveni, indiferent ce nume 
au avut acestea de-a lungul timpului. Cu atât mai mult cu cât 
de competiţia de sub Tâmpa sunt atras şi prin câteva premiere 
legate de trecerea mea prin întrecerile rutiere naţionale.
Voi încerca, succint, desigur, un remember al raliurilor, fiindcă 
despre acestea s-ar putea scrie o carte în adevăratul sens al 
cuvântului. Numai că acum, în ciuda spaţiului pus la dispoziţie 
cu generozitate de către Autorally Magazin, asta e tot ce 
se poate face. Cele ce vor urma se referă în exclusivitate la 
raliurile braşovene.

DE LA ILIOAEA LA PORCIŞTEANU
Vor fi abordate aspecte mai puţin cunoscute publicului 
pasionat. Întâmplari petrecute în intimitatea habitaclului 
maşinii aflată în plină cursă. Sau alte momente şi fapte cu 
influenţă în rezultatul unei întreceri sau alteia. Din categoria 
celor care dau culoare şi cresc interesul faţă de această 
disciplină a motorsportului. Voi pune accent cu deosebire pe 
întrecerea numită generic “raliul Braşovului”, cea care deschide 
tradiţional sezonul competiţional în România.
Mai mult despre acesta, pentru că s-au scurs patru decenii de 
când figurează în calendarul intern. Este nu doar întrecerea 
cea mai longevivă, ci şi cea mai apreciată. Iar prin consecinţă, 
victoria aici e dorită de toţi cei care se aliniază la startul ei. 
Întrecerea trezeşte un glamour inconfundabil printre celelalte 
raliuri autohtone. Cei care o asemuie, păstrând proporţiile 
desigur, cu raliul Monte Carlo, nu greşesc deloc. Numărul 
spectatorilor înşiraţi pe clasica probă specială Braşov-Poiana, 
indiferent de sensul de parcurgere, este întrutotul comparabil 
cu al celor care iau cu asalt faimoasa “Col de Turini”.
Şi încă un element specific momemtului actual. Primul pilot 
care a inaugurat palmaresul de invidiat al raliului braşovean a 
fost Mircea Ilioaea. Pe atunci piteştean. Iar învingătorul ultimei 
ediţii este tot un pilot...piteştean, Valentin Porcişteanu. Ambii, 
extrem de talentaţi. In fapt, dacă vom parcurge fabulosul 
palmares al competiţiei nu vom găsi printre ocupanţii celei mai 
înalte trepte a podiumului decât sportivi cu o astfel de calitate, 
de excepţie.

LA ÎNCEPUT AU 
FOST...”NARCISELE” (1)
Prima ediţie a competiţiei organizată de braşoveni 
a fost înscrisă în chiar ediţia inaugurală a 
campionatului naţional, cea din 1969. Aceea 
însă nu s-a intitulat nici raliul Zăpezii şi nici al 
Braşovului. Sau să aibă asociat numelele vreunui 
sponsor. Aşa ceva, pe atunci, era absolut utopic. 
Şi nici nu a fost etapa de deschidere sau închidere 
a campionatului. Competiţia s-a numit “raliul 
Narciselor”, după numele florilor ce creşteau din 
abundenţă într-o poiană devenită celebră din acest 
motiv. Devenită loc de pelerinaj pentru mulţi turişti. 
Ea se afla în proximitatea Făgăraşului. De acolo s-a 
şi dat plecarea. Mai exact de la cabana Sâmbăta, 
unde au fost cazaţi sportivii şi oficialii.
Pe 7 iunie, la ora 20 fix, toată lumea ia parte la 
o sedinţă tehnică, ce se continuă cu discuţii şi 
schimburi de impresii între participanţi. Era o cu 
totul altă atmosferă, de camaraderie şi plăcere, 
specifică perioadei de pionierat şi timpurilor. 
Unde mai puneţi că s-a dormit în camere cu câte 
20 de paturi! În care a continuat seria glumelor 
şi poveştilor. Deşi la ora cinci a dimineţii toată 
suflarea urma să fie lângă maşini, gata de plecare. 
Îi aştepta o întrecere de 525 km., ce avea startul 
tehnic la Făgăraş. Iar pe road book erau înşirate 
localităţi precum Şinca Nouă, Râşnov, Pârâul Rece, 
Predeal, Oneşti, Comăneşti, Bacău, Măgura, Oituz, 
urmând ca sosirea să aibă loc, fireşte, în Braşov.
Vremea nu a fost deloc prietenoasă cu temerarii 
porniţi pe drumul spre glorie. A plouat fără 
întrerupere şi mai mereu abundent. Averse 
ce au adus pe carosabilele de atunci aluviuni, 
bolovani şi chiar buşteni. De aici şi numeroasele 
abandonuri, datorate ieşirilor în decor. Este tot ce-
şi mai aminteşte Ion Gârjoabă, navigatorul pilotului 
piteştean Ion Răuţă, ocupanţi ai locului trei în 
clasamentul general final. Lupta pentru victorie 
s-a dat între echipajele Ilioaea-Man şi Aurel Puiu-
Pescaru. O bătălie la baionetă, desfăşurată pe 
parcursul a trei probe speciale. Pentru pasionaţii 
de statistici vom aminti podiumul primei” speciale” 
a acestui raliu de debut al braşovenilor. Ea s-a 
desfăşurat la Pârâul Rece, care avea o cu totul altă 
îmbrăcăminte decât azi. Ei bine, cei mai rapizi în 
acele timpuri ale începutului au fost timişorenii 
Berenyi şi Colesnic. Urmaţi de Puiu şi Ilioaea. Din 
nefericire pentru ei, după trecerea prin Braşov, 
primii lideri ai cursei vor avea neşansa abandonului.
A doua probă a avut loc la Măgura, în vecinătatea 
Bacăului, şi a revenit unui alt mare braşovean al 
vremii, regretatul Horst Graef. De reţinut că această 
probă a contat şi ca etapă în campionatul de viteză 

1  2 

3  4 
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Texte semnate Nicolae Cosmescu

în coastă! Încât, circa 100 de km, în maşini nu s-au 
aflat decât piloţii acestora. Fiindcă aşa se alergă la 
viteză. Un aspect criticabil, cu toate că majoritatea 
celor angajaţi în întrecere au fost de acord că au 
avut de-a face cu cea mai bună organizare de până 
atunci.
Hotărâtoare însă pentru partea superioară a 
ierarhiei avea să fie ultima specială, cea de pe 
sinuosul Oituz. O succesiune halucinantă de viraje 
ce solicitau o tehnicitate deosebită în pilotaj. Şi 
care îi revine lui Mircea Ilioaea. La finalul zilei, între 
primii doi clasaţi a fost consemnată o diferenţă de 
doar...cinci secunde!  “Eu cu Puiu Aurel mă băteam 
mereu la secundă. Avea o maşină excelent pregătită 
de Jean Pescaru”, îşi mai aminteşte după patru 
decenii Ilioaea, despre acea victorie de senzaţie, 
ce-l propulsase în poziţia de lider dar şi de mare 
favorit la obţinerea titlului de campion. Ceea ce nu 
avea să se şi întâmple.

ANII LUI “BUBI” PUIU
Deşi întrunise sufragiile participanţilor, în sezonul 
următor raliul lipseşte din calendar! Absenţa însă 
nu va fi de durată, iar revenirea va fi triumfală, 
prevestindu-i un destin de excepţie. El a constituit 
un strălucit exemplu de ce ar trebui să fie un 
raliu pentru condiţiile de tot felul pe atunci. 
Retuşuri ce i se vor aduce şi în următorii ani. 
Organizatorii ţinuseră cont de toate observaţiile 
făcute, referitoare la configuraţia unei asemenea 
competiţii, reducându-i considerabil lungimea, dar 
suplimentând numărul probelor speciale. În plus, 
beneficia şi de o premieră: apelarea la drumurile 
forestiere.
Şi cum era planificat la finalul sezonului hibernal, 
concurenţii au avut parte de porţiuni cu zăpadă şi 
gheaţă. Unii s-au bucurat, multi nu, fiindcă aveau 
probleme cu condusul pe o aderenţă precară. Dar 
au fost şi porţiuni de drum uscat. Iar denumirea 
a fost una pe măsură, devenită rapid o referinţă 
în specialitate: “raliul Zăpezii”. Pentru a-i spori şi 
mai mult dificultatea, concursul s-a desfăşurat în 
noapte.
Din păcate, toate aceste atuuri ce-i dădeau 
grandoare n-au convins pe multă lume să se 
angajeze în întrecere. Sau poate că tocmai 
dificultăţile i-au făcut să fie reţinuţi? N-au fost 
prezenţe la start decât şapte echipaje de avansaţi!? 
Dintre care, şase alcătuite din localnici. Au lipsit 
mulţi din lumea bună a competiţiilor rutiere 
indigene. Atât de bună, cât putea fi pe atunci. Iar 
ceva “vârfuri” existau fără îndoială.
În aceste condiţii, lipsit de o opoziţie puternică, cel 
mai en vogue cuplu al primilor ani de la reluarea 

curselor (aţi intuit că e vorba de Puiu şi Pescaru), a dominat 
copios întrecerea, punând între ei şi cei sosiţi pe locul secund 
aproape patru minute! Nu trebuie uitat că cei doi braşoveni 
numiţi mai înainte dispuneau de un excelent Renault 8 Gordini. 
Obosit, dar competitiv.  Prin victoria obţinută, aceştia au luat 
o serioasă opţiune pentru cucerirea celui de-al treilea titlu de 
campioni absoluţi. Ceea ce şi aveau să reuşească. Nu putem 
afirma că acesta ar fi fost motivul pentru care din 1972, timp 
de trei ani, nu s-au mai organizat campionate în specialitatea 
raliuri, dar putem crede orice.
Cu toată această dispariţie ciudată, competiţii rutiere s-au mai 
organizat în ţară. Iar braşovenii, spre lauda lor, şi-au continuat 
experimentul. Experiment, pentru că au reuşit să eficientizeze 
întrecerea, ce se prezenta sub forma unei bucle, parcursă de 
2-3 ori. Modelul nu era nou, dar nu degeaba se zice că doar 
oamenii deştepţi învaţă din ideile bune ale altora.
Acum, participarea a fost incomparabil mai numeroasă. Dintre 
numele grele au răspuns prezent Eugen Ionescu Cristea şi 
Florin Popescu, ambii la bordul câte unui R8 Gordini. Ca şi Puiu 
Aurel. De data aceasta fără Pescaru. Nobilă a fost şi prezenţa 
la start a echipajului Marin Dumitrescu-Dorin Motoc, la volanul 
unei Dacia 1300 Special, preparată cu măiestrie de marele 
pilot bucureştean. Evident, după ideile sale. Maşină care nu a 
fost ”bătută” decât de Puiu. Care putem spune că a beneficiat 
şi de complicitatea naturii, ce în preziua cursei a albit traseul. 
Timp extrem de scurt pentru cei mai mulţi de a-şi procura 
anvelope adecvate. Puiu a cumpărat un set de “crampoane”, 
care l-au ajutat să facă diferenţa. În schimb, Cristea a rulat pe 
pneuri de vară, fiind constrâns la adevărate şi interminabile 
exerciţii de echilibristică. Dar clasa sa deosebită l-a ajutat să 
ajungă la finiş. 

Citeşte articolul integral pe
raliulbrasovului.ro 

Scanează aici

5  6  VALI 

1  Mircea Ilioaea şi Valentin Porcişteanu au jalonat patru 
decenii de raliuri sub Tâmpa.
2 Automobilul cu care s-a câştigat primul raliu de campionat 
al braşovenilor.
3  Aurel Puiu, un adevărat gentleman în afara maşinii
4  “Bubi” Puiu, pe Gordină, impunându-se în 1971
5  1973. Start pentru braşoveanul Horst Graef, la comenzile 
BMW-ului personal.
6  Două viitoare nume mari în căutarea succesului: Francisc 
Nagy şi Mihai Mureşan.
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DEBUTURI CU IMPLICAŢII ÎN VIITOR
Anii şaptezeci nu s-au limitat la dominaţia lui Puiu, care 
oricum s-a exercitat la începutul acestora. Între timp, multe 
s-au schimbat. S-a reluat campionatul. S-a retras remarcabilul 
maestru braşovean al volanului. Alţii, nume ce vor face istorie, 
au debutat cu ocazia “raliului Zăpezii”. 
Ediţia din 1977 marchează un astfel de eveniment pentru un 
echipaj destinat unor mari succese. Cel al lui Ilie Olteanu şi 
Ovidiu Scobai. Dar şi al primei curse, sub culorile celor de la 
Colibaşi, a promiţătorilor Arpad Szalai şi Andrei Vinţă. Şi aşa 
cum se întâmplă mai întotdeauna cu un nou venit, Szalai a 
vrut să le taie la toţi respiraţia în chiar cursa de debut la noua 
sa echipă. La jumătatea raliului “Zăpezii”, denumire improprie 
atunci fiindcă cele 20°C de afară nu lăsau nicio şansă unui 
asemenea decor, noii veniţi erau la conducerea ostilităţilor, 
în ciuda unui Eugen Ionescu Cristea care pilota cea mai 
puternică maşină prezentă la start. Până la final, experienţa 
bucureşteanului va face ca soarta cursei să basculeze în 
favoarea sa. Dar şi un loc secund e o performanţă de toată 
lauda. Cu atât mai mult cu cât impresionanta prestaţie va fi 
confirmată de realizarea altor clasări pe locuri fruntaşe.
De remarcat faptul că în echipa Dacia, cu aceeaşi ocazie, îşi 
făcuse apariţia un navigator inedit, viitorul mare campion al 
vitezei, regretatul Nicu Grigoraş. Care ,,era condus” de mult mai 
experimentatul Cornel Motoc. La finalul întrecerii, gruparea 
argeşeană va obţine unul dintre cele mai de seamă succese ale 
sale de până atunci. Chiar mai mult decât ar fi sperat, afirmă 
apropiaţii acesteia. 
Şi tot la capitolul debuturi trebuie consemnate şi prezenţele 
proaspăt înfiinţatei echipe “ARO”, a cunoscutei uzine muscelene, 
şi ITA Argeş. Ultima, ca efect al sindromului ce făcuse ca în acel 
deceniu să apară tot felul de ITA, judeţene. 

Însă de departe, surpriza cursei, senzaţia acesteia, a 
constituit-o prestaţia unui alt echipaj debutant. Cel format 
din clujenii Dacian Banca şi...Lucia Avram Cojocaru. Un echipaj 
mixt, cum nu se mai văzuse de pe timpul soţilor braşoveni Max 
şi Jutta Heitz. Dar nu în caracterul mixt al echipajului a constat 
senzaţia, cât în rezultatul reuşit de aceştia: locul întâi la grupa 
1 şi nouă la general! Pe o maşină proprietate personală ce avea 
la bord 90.000 km. 

Inedită este şi maniera în care s-a ajuns la o 
asemenea combinaţie. ...Totul a început într-o zi de 
februarie, în care Dacian l-a adus de la maternitate 
pe Toni, fiul prietenului său Mihai Avram. În casa 
căruia a reîntâlnit-o şi pe “Luci”. Căreia i-a propus, 
fără să se fi gândit în prealabil la aşa ceva, să 
meargă împreună la ,,raliul Zăpezii”. Fata nu s-a 
decis pe loc, dar după un timp iată-i pe cei doi 
la recunoaştere. Într-o seară, coborând Timişul, 
au văzut lumini puternice în Braşov. De moment 
nu şi-au explicat ineditul fenomen. Abia când au 
ajuns la hotel şi au coborât din maşină au aflat 
motivul: fusese cutremur. Devastatorul cutremur 
din funesta zi de 4 martie. În mod firesc, cursa 
a fost amânată cu două săptămâni. Ea a avut 
loc, printr-o coincidenţă a sorţii, exact în ziua 
aniversării lui Dacian! Rezultatul îl cunoaşteţi. Ca 
efect secundar, faptul că la grupă i-a învins pe mult 
mai experimentaţii Nagy şi Mureşan a fost atât de 
greu digerabil pentru cel dintâi, încât, deşi prieten 
cu Banca, nu i-a mai vorbit vreo lună! Performanţa 
însă era mult mai importantă şi ea avea să-i 
deschidă calea spre o carieră de excepţie. 
Nu putem părăsi ediţia din acel an a raliului 
fără să nu amintim şi de prezenţa în dreapta 
experimentatului pilot braşovean Mircea Popescu, 
a lui Ludovic Balint. Cunoscut prin rezultatele de la 
viteză. “În dreapta” este un fel de a spune, întrucât 
conducea maşina cel care ajungea să ocupe primul 
scaunul de la volan.

ŢIŢ, NAVIGATORUL ANILOR ‘70
Doar un capriciu “de-o vară” al Luciei Avram 
Cojocaru l-a frustrat pe Banca de titlul naţional la 
grupă. Cu toate acestea, prestaţia sa nu l-a lăsat 
indiferent pe conducătorul raliştilor de la IAP. 
“Nea Milică Popescu m-a cooptat în echipă, dar 
de moment fără să-mi dea maşină”, spune Dacian. 
Până a intrat în posesia acesteia, Banca a trebuit 
să facă apel la...maşina personală. În schimb, i l-a 
ataşat pe total necunoscutul, pe vremea aceea, 
Constantin Zărnescu. Ei urmau să evolueaze în 
aceeaşi grupă cu celebrul cuplu de campioni én 
titre, Iancovici-Vezeanu! Se întămplă un an mai 
târziu. 
Debutul ineditului echipaj Banca-Zărnescu s-a 
produs într-un “raliu al Zăpezii“ marcat însă de 
o primăvară timpurie, şi nu a trecut neobservat. 
Din contră, a fost un debut suficient de zgomotos. 
Cu foarte mulţi decibeli, datoraţi pierderii tobei 
de eşapament pe o probă specială. Care alta 
decât Dălghiu? După o cursă de o noapte în care 
au evoluat fără greşeală, ei s-au clasat pe locul 
şase la general, dar au urcat pe podium la grupă. 

ISTORIA RALIULUI BRAŞOVULUI (II): Patru decenii de raliuri sub Tâmpa

1  2  3 

4 
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O adevărată ispravă, dacă ne gândim că în urma 
lor figurau cei care vor deveni campioni la final de 
sezon: Olteanu cu Scobai, aflaţi la bordul unei maşini 
superioară tehnic. Dar, odată ajunşi la finiş, oficialii, 
într-un exces de zel, i-au descalificat pe “gălăgioşi”. 
Remarcabil e faptul că la ieşirea de la festivitatea 
de premiere, ce se ţinea în mod tradiţional în 
clădirea Rectoratului Universităţii braşovene, Doru 
Gându, clasat imediat după Banca, i-a înmânat în 
mod sportiv cupa pentru locul secund fiindcă, i-a 
zis bucureşteanul, “e meritul tău“. Dacian a luat-o 
şi s-a dus acasă. Unde nedreptatea ce i se făcuse 
nu l-a lăsat să închidă ochii. La ora patru dimineaţa 
s-a dat jos din pat, s-a urcat la volan şi după şase 
ore era la sediul Federaţiei. Şi cum era un excelent 
cunoscător al regulilor jocului, un legist, a făcut 
“apel”. Le-a cerut o coală albă şi cu regulamentul 
în mână a scris contestaţia. După ceva timp i s-a 
făcut dreptate, Biroul federal decizând  repunerea 
în drepturi a echipajului. Iar eroarea oficialilor, 
spune Banca, nu a rămas nepedepsită.
De departe însă, faptul cel mai remarcabil al 
întrecerii braşovene îl constituie maniera de 
profesionişti desăvârşiţi în care au pregătit raliul 
viitorii învingători ai acestuia, timişorenii Gh. Nistor 
şi mai vechea noastră cunoştinţă, Corneliu Ţiţ. Cum 
raliul era de noapte, aceştia au făcut recunoaşterea, 
normal, pe zi. În schimb, cea de-a doua trecere pe 
probe, pentru corecţii, au efectuat-o noaptea, în 
condiţii de cursă. Cei mai mulţi concurenţi nu au 
agreat o asemenea trecere la ore târzii pentru că 
era extrem de obositor. 
Numai că, pe cea de-a doua trecere pe masacranta 
probă Dălghiu (un drum forestier bun în prima 
sa parte, dar care spre final devenea aproape 
impracticabil datorită bolovanilor mari ce-l 
acopereau), au constatat că poteca paralelă, făcută 
de căruţe pentru evitarea zonei devastatoare, 
este practicabilă şi numai bună de folosit. Noroiul 
care-o făcea de evitat, noaptea îngheţa. Aşa că l-au 
notot şi “varianta” ca o soluţie pentru a nu supune 
maşina la un adevărat martiraj. Dar era o problemă: 
va fi practicabilă şi în noaptea cursei, adică între 4 
şi 5 martie? Dată la care, atunci, zona Braşovului 
beneficia de un timp superb. 
Pentru a nu se expune riscului de a găsi drumul 
desfundat, au apelat la un prieten care a parcurs 
proba în sens invers cu două ore înaintea startului 
acesteia. Răspunsul primit a fost entuziasmant: 
“drumurile noroioase sunt îngheţate”. La acestea 
au apelat cei doi şi au bătut cu secunde bune proba 
cheie a raliului. Şi odată cu aceasta şi întrecerea. 
Care-i avea printre animatori pe “tinerii lupi” 
braşoveni Gh. Urdea şi Ludovic Balint. Generaţia 
post-Puiu încă îşi făcea clasele, dar atrăsese 
atenţia asupra dotării native de excepţie a câtorva 
componenţi ai ei.

Dacă cei de pe atunci, sau de mai târziu, au fost şocaţi de 
victoria surprinzătoare a acelui echipaj, rămasă peste timp 
unică în palmaresul lor, acum au primit şi explicaţia. Uneori 
inteligenţa mai este şi răsplătită. Nu degeaba în ierarhia 
deceniului de care am mai vobit, Corneliu Ţiţ figurează pe 
primul loc la categoria navigatori. Al raliului braşovean, 
desigur.

EPISOADE DE THRILLER PE 
DĂLGHIU
În relatările despre anii precedenţi a apărut aproape în 
exclusivitate numele unei singure probe speciale: Dălghiu. 
Asta nu înseamnă că ea a fost unica înscrisă în   program. 
Categoric, nu! Dar ea era cea mai lungă, cea mai torturantă 
pentru maşini şi nervii piloţilor. Şi, în consecinţă, cea care 
decidea învingătorul raliului. Sau ceea ce unii numesc 
“judecătorul de pace” al unei dispute. Rar s-a întâmplat ca 
un sportiv învins pe acea probă să reuşească să recupereze 
handicapul pe celelalte şi să tranşeze disputa în favoarea sa. 
Doar super-campioniilor le reuşea un astfel de exerciţiu. 
Să rămânem pentru scurt timp în decorul acesteia speciale 
de excepţie şi să cunoaştem câteva întâmplări cu iz de 
adevărat thriller, petrecute pe drumul adesea desfundat, 
aflat tot timpul în umbra copacilor.

Citeşte articolul integral pe
raliulbrasovului.ro 

Scanează aici

Texte semnate Nicolae Cosmescu

5  6 

1  Singura imagine accesibilă tuturor concurenţilor din acel an 
al raliului Zăpezii: spatele Lanciei Fulvia HF, avându-l la volan pe 
legendarul E. I. Cristea.–––
2  Dacian şi “Luci” au venit la Braşov “dintr-o vorbă aruncată” 
de Banca. Dar au ajuns până la capăt, unde era podiumul.
3  Corneliu Ţiţ în pauzele dintre raliuri îşi făcea meseria de 
economist. 
4  Mircea Ilioaea (în dr.), unul dintre strălucitorii învingători ai 
“zăpezilor” de altădată.
5  Ce vedeţi este o probă din campionatul mondial, considerată 
drept “devastatoare”. Cu toate acestea, era o figură palidă în 
comparaţie cu Dălghiu.
6  Masacranta probă braşoveană nu era singura specială a 
raliului. Iată o secvenţă de pe Poiană, care atrage mai mulţi 
spectatori decât faimoasa “col de Turini”.
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COLECŢIONARII DE VICTORII
Dacă nu ar fi poveştile ce dau culoare unei întreceri, aceasta 
s-ar fi rezumat la o simplă listă a învingătorilor. Este tot ce ar 
fi găsit peste timp adevăraţii pasionaţi ai motorsportului. Şi 
cine ştie unde, pentru că nici aşa ceva nu este la îndemână. De 
data aceasta veţi cunoşte care au fost învingătorii celui mai 
prizat raliu din calendarul intern. Al Braşovului, desigur. Cel 
tradiţional. Care s-a numit la prima sa ediţie al “Narciselor”, 
pentru ca apoi, datorită ingenuozităţii organizatorilor care 
l-au glisat în lunile de iarnă, să se numească al “Zăpezii”. 
Din 1985 însă, datorită unei conjuncturi ce nu o vom aborda,  
şi-a pierdut titulatura ce-i crease o aură de neegalat. Dar 
faima şi glamour-ul i-au rămas intacte. Ca şi pasiunile pe 
cere le stârneşte de fiecare dată.
Dacă am privi şi analiza statistica de faţă, în fapt “o istorie 
fără suflet” a competiţiei, vom constata că, asemenea unei 
întreceri cu care a mai fost comparat, inegalabilul raliu Monte 
Carlo, nici la Braşov nu s-a impus oricine. Cu câteva excepţii, 
ce nu fac decât să legitimeze regula, învingătorii aparţin elitei 
competiţiilor rutiere româneşti. Cea a categoriei campionilor 
absoluţi. Şi toţi sunt nume de referinţă ai volanului autohton. 
Sub Tâmpa, mai mult de o victorie nu şi-au putut permite 
decât cei supradotaţi. Desigur, şi alţii au mai avut talent în 
exces dar din diverse motive nu au reuşit să repete triumful. 
Sau nici chiar să-l atingă. Mai este de remarcat şi faptul 
că un singur personaj figurează în invidiata “carte de aur” 
a raliului drept ocupant al locului întăi în ambele ipostaze, 
de navigator şi pilot: Ionel Mălăuţ. O figură emblematică a 
anilor ’80.

NA-Clasamentele ce au stat la baza statisticii au fost 
furnizate de Corneliu Tiţ şi vor putea fi găsite în volumul trei 
al “Anuarului” elaborat de acesta.

PILOT NAVIGATOR TITLURI

Constantin(Titi)
AUR 

1996/97/98/99 
D-TRU. BOBOESCU 6

2001/02 S. MORARU

Ludovic (Laci) 
BALINT

1981/84/85/86/89 
C-TIN. ZĂRNESCU 5

Mircea ILIOAEA 1969-G. MAN 3

1979-M. MARINESCU

1980-N. NICOLAU

Aurel PUIU 1971-C-TIN. PESCARU 3

1972-I. BORCSA

1980-N. NICOLAU

H. GÖLLNER 1992/93/94 SORIN 
ITU 3

D. GÎRTOFAN 2004/05-D. PULPEA 3

2007-A. BERGHEA

E. I. CRISTEA 1977-D. AMARICĂ 1

GH. NISTOR 1978-C. ŢIŢ 1

ŞT. VASILE 1982-I. MĂLĂUŢ 1

GH. URDEA 1984-D. BANCA 1

M. COSTINEAN 1987-E. ROŞCA 1

N. ANDREI 1988-N. VOICAN 1

I. MĂLĂUŢ 1990-G. GRIGORESCU 1

C-TIN. DUVAL 1991-GH. NEMEŞ 1

D. TOMA 1995-D. BANCA 1

E. ILINA 2003-FL. CÂMPEANU 1

B. MARIŞCA 2006-SEBASTIAN ITU 1

J. MIETTINEN 2008-M. LUKKA 1

V. PORCIŞTEANU 2009-D. DOBRE 1

1  Dan “Giri” Gîrtofan este 
ultimul mare braşovean care a 
infirmat adagiul ce pretinde că 
“nimeni nu e profet în ţara sa”.
2  Fără îndoială, şi la Braşov 
“Titi” Aur este în fruntea tuturor
3  Deţinătorii locul întâi la 
“perechi”, cuplul de şoc Ludovic 
Balint-Constantin Zărnescu

ISTORIA RALIULUI BRAŞOVULUI (III) Texte semnate Nicolae Cosmescu
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LEGENDELE “PIETRELOR”
Dacă în trecerea sa prin vreme, raliul braşovean a avut în 
program probe cu prezenţă limitată, altele, câteva, au fost de 
neînlocuit. Fără ele şi-ar fi pierdut întregul şarm. Una dintre 
acestea este nu mai puţin celebra, legendara, “Printre pietre”. 
O probă adevărată, care solicită piloţilor întregul potenţial 
de care sunt capabili. În care adrenalina e garantată. Aici, 
“Printre pietre”, dacă n-ai “stofă” nu poţi pretinde un loc în 
Top 10. Iată şi o exemplificare:
într-un sezon din preajma anilor ’90, când campionatul se 
încheia, contrar tradiţiei, cu raliul organizat de braşoveni, 
am urcat la circa un km. faţă de la startul ultimei probe a 
competiţiei şi campionatului. Faimoasa “Printre pietre”, sau 
“Pietrele lui Solomon”. Fiind final de final, la ora aceea era 
deja beznă în pădurea unde aşteptam trecerea concurenţilor. 
Sincer să fiu, cum în acel an conturile erau deja încheiate, 
n-am mai fost preocupat de ordinea în  care urmau să apară 
maşinile. Fapt penalizant, pentru că în noapte era imposibil 
de ştiut cine trece. Aşa că nu ne mai rămânea decât să 
urmărirm un adevărat spectacol de sunet şi lumină. Faruri 
care se proiectau în noapte, după configuraţia drumului. 
Motoare ale căror tonalităţi alternau în raport cu “desenul” 
acestuia: turate la maximum sau în sarcini reduse când se 
frâna pentru vreun viraj mai exigent. După care, în preajma 
locului în care eram cantonaţi, zgomotul atingea paroxismul, 
acompaniat fiind şi de o ploaie de pietre aruncate haotic de 
roţi, în dezlănţuirea lor nebună. Trecea “monstrul”. Până la 
sosirea următorului, mai puteam admira doar luminile roşii 
din spate, ce îşi măreau intensitatea la frânare sau dispăreau 
în stânga ori dreapta, ca într-un dans a cărui unică regulă era 
rămânerea pe ring. Aşa s-au întâmplat lucrurile la trecerea 
primelor 3-4 maşini. Identic, până la confundare. Doar 
aveam de-a face cu vedetele elitei.
Apoi, spectacolul şi-a schimbat brusc registrul. Venea un 
bolid pe care-l percepeai că e pe drum doar după schimbarea 
poziţiei farurilor. Altfel, motorul nu avea nicio inflexiune care 
să te facă să înţelegi că pilotul său mai şi frâna. Nimic nu trăda 
vreo preocupare în acest sens. Motorul urla continuu din toţi 
caii-putere pe care-i transmitea cu sălbăticie roţilor. Alături 
de mine, un coleg a rostiti admirativ, dar şi vădit emoţionat: 
“ăsta e Loţi! Numai el poate să meargă aşa”. Câteva clipe mai 

târziu, o maşină a trecut ca o nălucă pe lângă noi, 
dispărând în întuneric la fel de rapid şi în aceeaşi 
manieră de continuu atac. 
Cei care au urmat după el reveneau în normalitatea 
faptelor. Erau clasicii acelor vremuri.
Însă, oricât de dumnezeieşte mergea Balint, nu 
era nici el invincibil. Dacă avea reflexe uluitoare în 
evitarea unor coliziuni ce frizau catastrofa, cum a 
fost ocolirea acelui taur apărut din senin pe o probă 
specială din raliul Braşovului anului 1993, ceva 
mai târziu, pe dificila specială “Printre pietre”, un 
bolovan apărut şi el pe traseu la fel de misterios, 
i-a pus capăt evoluţiei. Nu era pe dictare şi l-a luat 
în plin.
Să revenim în timp, în îndepărtatul an 1980, pentru 
o întâmplare cu puternic iz anecdotic. Şi  care l-a 
avut drept personaj central pe acelaşi Mircea 
Ilioaea. Venit pregătit pentru a învinge în acel 
sezon pe marea sa rivala, echipa Dacia. Unul contra 
toţi! Dezavantaj flagrant, cu toate că pilotajul 
bucureşteanului avea o mare cotă de piaţă. Iar 
pentru a-şi susţine efortul, a deplasat după el, şi 
doar pentru el, nu mai puţin de opt autoturisme de 
asistenţă tehnică, gata să rezolve orice. Un veritabil 
du jamais vu.
În acel an, cu zăpadă din abundenţă, Mircea venise 
pregătit pentru orice. Inclusiv lanţuri. Dar nu din 
comerţ, ci făcute la comandă, după ideile sale. Şi 
care se vor dovedi extrem de eficace. Numai că, 
într-una din serile premergătoare cursei are proasta 
inspiraţie să invite în maşină, pentru o urcare pe 
proba pe care “ne aflăm” cu povestirea, pe Urdea 
şi pe anvigatorul acestuia. Ambii braşoveni. Trebuie 
spus, pentru cei care nu cunosc, faptul că “Dodo” 
Urdea era un mare talent şi la fel de mare speranţă 
a automobilismului de performanţă. Un excelent 
cunoscător al probelor “de casă”. Într-o adevărată 
demonstraţie de forţă, Ilioaea îi uimeşte pe invitaţi 
urcând proba mai repede cu un minut şi ceva sub 
timpul de referinţă al lui Urdea! Deşi consternaţi şi 
cu feţe lungi, cei doi găsesc forţa să-l felicite. Fapt 
normal, dovedind sportivitate. 
Numai că surprinzător, dată fiind zăpada ce 
acoperea drumurile, la sedinţa tehnică ce preceda 
raliul se produce o adevărată lovitură de teatru: 
conducerea cursei interzice folosirea lanţurilor!? 
Ciudat, nu? Mircea are însă explicaţia sa, el 
consideră că acţiunea e datorată celor doi invitati, 
“care au făcut ce au făcut şi au reuşit să convingă pe 
cine trebuia, să le interzică”. Crezând că astfel, fără 
acele lanţuri minune, în fond nişte banale “lanţuri 
de vacă”, după cum le numeşte cu seninătate 
autorul lor, Ilioaea ar fi putut fi învins. S-au înşelat. 
În acele condiţii danteşti, bucureşteanul, după o 
primă probă de acomodare, a zburat pe tot traseul 
punând zeci de secunde între el şi apropiaţi, pe 
majoritatea probelor.

ISTORIA RALIULUI BRAŞOVULUI (IV): ÎNTÂLNIRE CU TRECUTUL (III)
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Că interzicerea lanţurilor a fost o eroare grosolană 
a dovedit-o şi prima urcare a probei “Printre pietre”, 
înscrisă de nu mai puţin de trei ori în programul 
zilei. Atunci, la prima trecere s-a produs o uriaşa 
hecatombă: trei sferturi din concurenţi au rămas 
blocaţi de zăpada de pe drum! Anularea probei, 
neutralizarea raliului, abandonarea definitvă a 
parcurgerii acesteia. Dar scopul nu a fost atins. 
Ilioaea a obţinut o nouă victorie. Ultima aici.
Iar în următorul an, gafa cu interzicerea lanţurilor 
nu s-a mai repetat. Din contră, participanţii au fost 
obligaţi să le monteze. Cu toată prezenţei acestora, 
proba şi-a luat porţia de victime. Iată păţania unuia 
dintre aceştia, în chiar relatarea sa: “ediţia a XI-a 
a raliului Zăpezii, din 13-14 Februarie 1981, a 
început sub auspicii clare de iarnă. Zăpada căzuse 
toată săptămâna, iar în ziua cursei oraşul era un 
patinoar. În seara de 13, la ieşirea din Braşov 
spre Predeal are loc un adevărat carambolaj de 
camioane. Prin traficul aglomerat se strecurau şi 
echipajele de concurs, care aveau de făcut cele mai 
multe traversări ale oraşului. Braşovul participa 
în concurs cu mai multe echipe. Prima trecere pe 
,,Pietrele lui Solomon” se face pe lumină. Pe o 
parte era masivul stâncos, pe partea cealalta haul 
de care te despărţea un taluz de zapada de 1 m. 
Echipajul cu numărul de concurs 106 reuşeşte 
cu greu să abordeze un viraj de aproape 180 de 
grade, după stâncă, cu urcare pe prima porţiune şi 
coborâre pe partea a doua. Copilotul nu apuca să îşi 
treacă o atenţionare. Cea de a doua parcurgere a 
traseului se face după ora 21. La virajul cu pricina, 
farurile “coboară” prima dată într-un “decupaj” al 
taluzului, făcut de alte două maşini participante 
la eveniment. Când îşi dau seama, este deja prea 
târziu: echipajul are o fracţiune de secundă de 
pauză, după care urmează rostogolirile în gol. 
Maşina 106 este a treia picată în capcană. A doua 
zi e scoasă la drum, bateria este umplută cu apă 
de la izvorul din apropiere, pornită prin împingere 
şi ajunge pe roţi “acasă”. Autorul relatării şi pilot 
al “maşinii 106” a fost Dan Niriştean. Un sibian 
necunoscut pe atunci, şcolit într-ale pilotajului la 
Universitatea lui nea “Bebe” Telescu. Peste ani, 
Niriştean va deveni unul dintre artizanii obţinerii 
unicului titlul de către o foarte puternică echipă a 
deceniului nouă: IPA Sibiu.

DISPUTE FRATRICIDE
Să nu părăsim anul 1981. Ceea ce i s-a întâmplat 
lui Dan Niriştean a fost un banal incident de cursă. 
Chiar dacă n-a fost singular. Însă ce a caracterizat 
raliul Zăpezii din acel an, au fost două aspecte de 
interes major. 
Primul, a fost aducerea în echipa uzinei Dacia 

a talentatului şi foarte promiţătorului pilot braşovean 
Gh. Urdea. “Dodo” pentru apropiaţi şi pasionaţii vremii. O 
mare speranţă ce s-a lăsat cu greu convinsă să accepte 
propunerea echipei în care prietenul şi rivalul său, Ludovic 
Balint, intrase cu un sezon mai devreme. Urdea a fost “în 
negocieri” cu staff-ul grupării din Colibaşi încă din vara 
precedentă, când a şi pus condiţii privind navigatorul. 
Printre cei agreaţi şi doriţi cu insistenţă de el se număra 
şi timişoreanul Corneliu Ţiţ. Care a şi fost legitimat. Dar 
zilele treceau, treceau şi lunile, însă “Dodo” tot nu “bătuse 
palma” cu cei de la Dacia. Nici chiar în săptămâna raliului nu 
s-a întâmplat aşa ceva. Abia în preziua acestuia a zis “da”. 
Zvonul s-a răspândit cu repeziciune încât a prins de veste şi 
Nistor, care din prietenie l-a sunat pe Tiţ să vină de urgenţă. 
Acesta n-a stat pe gânduri, şi-a făcut în grabă bagajul, a 
împrumutat maşina unui coleg de serviciu şi a întins-o 
spre Braşov. A ajuns cu câteva ore înaintea startului. De 
recunoaştere nici nu mai putea fi vorba. Era mult prea 
târziu. În plus, Urdea, fiind de-al casei, cunoştea foarte bine 
probele. Cât despre automobilul pe care să alerge cei doi, 
soluţia a fost una singură: i s-a luat maşina lui Banca! Deşi 
era pilot al echipei. Şi destul de încărcat de glorie. Dacian 
nu a avut încotro şi i-a cedat-o, resemnându-se la rolul de 
spectator extrem de avizat.
Urdea şi Tiţ au luat startul plini de speranţă. Dar n-au 
avut timp nici să se aranjeze bine în scaune când au auzit 
zgomotul clasic de “lagăre topite”. Şi au tras definitiv pe 
dreapta. Twin-master-ul arăta că parcurseseră doar 3,85 
km.! 
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1  Ludovic Balint. Atât.
2  1981. Cu lanţuri, “Printre Pietre”. Cât despre drum…
3  Aceeaşi probă, câteva ore mai târziu a devenit un adevărat 
cimitir al maşinilor.
4  Profil de adevărat senior: “nea Bebe” Telescu, mentorul mai 
multor generaţii de piloţi excepţionali.
5  Bine camuflat de casca integrală, Ovidiu Scobai (în plan 
secund) spera să nu fie recunoscut de soţie în momentul 
“cuplării” cu Ştefan Vasile.
6  Marea speranţă “Dodo” Urdea n-a confirmat decât o singură 
dată la Braşov.
7  Vorba aceea, “unde sunt zăpezile de altădată?”
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Reuşita lui Urdea i-a entuziasmat într-atât pe organizatorii 
întrecerii din anul următor încât nimeni nu se îndoia de 
repetarea ispravii. Chiar dacă acum în dreapta sa nu mai stătea 
Banca, ci Dan Amărică. Iar lângă Balint revenise Zărnescu, 
“înşelat” de marea sa iubire, viteza. 
Avea să fie o cursă cu zăpadă, ultima cu acest apelativ. În 
care, să o spunem de la început, să nu dăm emoţii şi speranţe, 
“Dodo” Urdea a repetat nu isprava, ci tristele sale figuri din anii 
anteriori. A abandonat în chiar prima oră! Deşi el îşi pregătea 
maşina. Cu toate acestea, braşovenii nu ştiau că aveau să fie 
martorii a ceea ce avea să devină una dintre cele mai contestate 
curse ce avuseseră loc vreodată.
A fost un raliu al “Zăpezii”, dominat de duelul de-a dreptul 
titanic dintre Balint şi colegul său de echipă, Vasile, în “jocul” 
cărora uneori s-a infiltrat parşiv un echipaj cvasinecunoscut, 
dar destinat şi el unui viitor strălucit: cel al bucureştenilor 
Florin Nuţă şi Radu Dumitriu. O cursă extrem de disputată între 
aceştia, care au monopolizat victoriile pe probele speciale. De 
remarcat că Florin nu pilota o maşină de grupa C, precum cei 
doi IAP-işti, ci o Dacia 1300 de grupa A. Adică, net inferioară. 
Cu tot acest handicap, a produs panică în fanii locali. O doamnă, 
soţie de mare pilot în epocă şi după, într-atât a fost de vexată 
de prestaţia de senzaţie, dar ameninţătoare pentru idolul 
local, a bucureşteanului, încât nu s-a putut abţine şi a scăpat 
în public o exprimare pe care cel de care vorbim n-a uitat-o 
până azi. Ar fi  zis aceasta, “cine p…m…e şi Nuţă ăsta, de vine la 
Braşov să-l bată pe Balint?” 
Temperatura ridicată la care s-a desfăşurat bătălia fratricidă 
pentru victorie, ce aducea adrenalina în stare de fierbere, 
i-au solicitat un efort suplimentar lui Zărnescu. Trebuia să 
reuşească controlarea ardoarei spre spectacol a lui Loţi. 
Pentru că îi plăcea să facă spectacol. Mai ales la Braşov. Uitase 
cum trebuia dozat efortul. “Stătea permanent cu piciorul în 
gaz. Încercam să-l temperez pe zonele de ieşit afară. Loţică, 
îi ziceam, dacă sărim afară, noi avem de pierdut, publicul se 
distrează. M-a înţeles. Îi câştigasem mai demult încrederea. Şi 
invers.” Au fost vorbele lui Dan Zărnescu, omul alături de care 
Ludovic Balint a obţinut majoritatea succeselor sale. 
Iar dacă întrecerii i-au fost de ajuns şapte ore pentru a stabili 
învingătorul (Balint, desigur!), afişarea rezultatelor a necesitat 
câteva zile bune. Fiindcă Nuţă, având tupeul să termine pe 
locul trei la general, a stârnit suspiciuni. A fost suspectat de 
neconformităţi mecanice. O contestaţie introdusă de adversari 

l-a eliminat din clasamentul provizoriu. Şi i-a 
fost controlată în detaliu maşina. Dar nu doar a 
sa. Nu mai puţin de şase maşini au fost depistate 
“neconforme” la prima cercetare. Au urmat, 
desigur, apeluri. Şi iar măsurători, recalculare, 
validare. Acţiune ce a luat câteva zile. Din şase, 
două au rămas definitiv descalificate. El, Florin 
Nuţă, nu. “Era curat”, încât a fost repus în drepturi. 
Aşa i-a venit cuiva ideea să aprecieze că unei curse 
ce a ţinut şapte ore i-au trebuit şapte zile pentru 
stabilirea clasamentului final. 
A fost ultima apariţie a titulaturii de ,,raliu al 
Zapezii”. Din sezonul următor, înscris în calendar 
în luna aprilie, raliul, chiar organizat în zona 
Braşovului, nu mai putea avea parte de decorul 
ce-i dăduse numele. Reprogramarea datei de 
desfăşurare o lună mai târziu se datorase intrării 
în vigoare a interdicţiei, de tristă amintire, de-a 
circula pe timpul iernii a autoturismelor. Ce se va 
aboli abia după ’89.

S-A SPART CUPA!
După ce Urdea a plecat, raliul Braşovului a rămas să 
fie disputat doar de cele două mari volane ale ţării: 
Balint şi Vasile. Cu avantaj net de partea primului, 
fiindcă pe Fănel îl trăda deseori mecanica. Iar când 
se întâmpla să abandoneze ambii, atunci puteau 
îndrăzni şi alţii să acceadă la şampania din cupa 
destinată învingătorului. Beneficiari au fost  Mihai 
Costinean şi Nicolae Andrei. Din păcate, ultimul 
n-a putut să soarbă nicio înghiţitură din acidulata 
băutură. N-a avut din ce. Se spărsese cupa!! Dar nu 
era vina lui.
S-a întâmplat în 1988, an în care, tot la Braşov, a 
fost desemnat şi primul câştigător al nou înfiinţatul 
“trofeu Dacia Sport”, pentru echipe. 
Să vedem însă cum s-au derulat evenimentele pe 
teatrul de operaţiuni. Balint a ieşit destul de repede 
din cărţi, după numai două speciale. Rămas fără 
adversarul său cel mai periculos, Vasile se îndrepta 
spre o victorie relativ facilă. Ar fi fost prima de când 
era asociat cu Scobai. Nu va reuşi nici de data asta. 
Şi acum ştim că... niciodată. Atunci au avut parte 
de un ghinion teribil. Ca orice ghinion! Dar produs 
de o situaţie stupidă. O povesteşte un trăitor al 
ei, Ovidiu Scobai: “eram spre finalul raliului. Pe 
Poiana Mărului. Deschideam drumul. Deodată, 
am întâlnit pe drum o turmă de oi. Ocolind-o, am 
lovit un bolovan mascat care a rupt pompa de ulei. 
Am rămas “cloşcă”. Ciobanul era gata să ne i-a la 
ciomege că dădusem iama în oi şi i le speriasem. El 
nu fusese anunţat că pe acolo trece un concurs”. 
Aşa a ajuns Andrei să câştige primul şi singurul său 
raliu. Victorie facilitată, e drept, de “defectarea” 
celor două echipaje de vârf ale Colibaşiului, dar şi de 
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avantajul reuşit în disputa strânsă cu precedentul 
învingător, Costinean, atunci la IATSA. Dispută 
controlată însă cu dezinvoltură de Sorin. Care a fost 
“alergat” de o adevărată “haită”. Tripleta de aur a 
celor de la Ştefăneşti, Costinean, Mălăuţ şi Bucur, 
a trebuit până la urmă să încline steagul în faţa sa. 
Victoria lui Andrei a fost o surpriză mai mult pentru 
organizatori. Aceştia, convinşi că succesul nu-i 
putea aparţine decât idolului local, Ludovic Balint, 
creaseră o cupă deosebită pentru cel ce avea să 
devină cu “siguranţă” învingător! Numai că Balint 
a fost trădat de o planetară şi n-a mai ajuns la 
final. Şi nici cupa la Andrei pentru că, spune acesta, 
oficialii i-au zis că...“s-a spart”!? 
Cam acestea au fost principalele “atracţii” ale 
deceniului. Care se va încheia cu o altă cursă 
antologică, disputată în 1990.

LA FINAL SE PIERDE TITLUL
O asemenea formulare n-ar fi fost posibilă 
până în acel an, când raliul constituia uvertura 
campionatului. Acum, în ’90, glisase pe ultima 
poziţie a calendarului. Iar prin jocul rezultatelor 
devenise nu numai atractiv, ci chiar decisiv în 
stabilirea campionului. Toate acestea au făcut ca 
decizia privind decernarea titlului să se amâne 
pentru ultima etapă, cea de la Braşov, dar şi 
numărul pretendenţilor la marea onoare să crească 
la trei: Ştefan Vasile (cu prima şansă), Constantin 
Duval, de la Oltcit şi, necunoscutul pe atunci, 
Constantin Aur.
Pe trei noiembrie, ziua “finalei”, în zona Braşovului 
iarna era deja instalată. Cursa începe prost pentru 
Vasile. Pe a patra probă a zilei, Valea Cetăţii, ruperea 
cablului de acceleraţie îl face să piardă nu mai puţin 
de şapte minute faţă de contracandidaţii săi la titlu. 
O eternitate. Şansele să redevină campion par tot 
mai firave, dacă nu chiar compromise. Mai ales 
că nici Balint nu e într-o zi prea bună, încât să se 
amestece în lupta pentru câştigarea raliului, ce ar 
fi complicat sarcina celorlalţi. Aşa, bătălia pentru 
Braşov se dă între Mălăuţ şi..Aur. E o luptă strânsă, 
care, dacă se termină în favoarea ultimului, îi 
aduce acestuia titlul. Aur ştia şi el foarte bine 
care-i situaţia, că ziua aceea poate fi a lui. Şi a 
trecut la atac. Titi a avut o bună prestaţie în acea 
cursă. S-a aflat chiar la conducerea acesteia, cu un 
avans suficient de liniştitor. Numai că, înaine de un 
punct de control… Dar să-l lăsăm chiar pe el, pe 
Constantin Aur, să ne relateze: “după timpii realizaţi 
eram pe locul întăi, dacă n-am fi avut o penalizare 
pentru un minut întârziere la controlul orar. Pe 
când aşteptam intrărea în respectivul punct, Nistor 
Duval a venit la portiera mea, iar George Grigorescu 
la copilot. Şi au insistat cu tot felul de întrebări, 

pentru a ne încurca. Scopul (înţeles mult mai târziu de Titi-n. 
a.) era să nu câştigăm noi raliul, pentru că am fi fost campioni. 
Să câştige Mălăuţ (era pe locul doi, pe atunci). În acest caz, 
campion ar fi fost Costi Duval”. Stratagema celor doi a reuşit. 
Mălăuţ şi Grigorescu au câştigat raliul, iar Duval “cel mare” 
campionatul.  Aşa încât Titi, victimă a uneltirilor, a devenit doar 
“vice”. Spune Aur: “dacă eu şi copilotul, Relu Ungureanu, am fi 
avut mai multă experienţă, probabil că aş fi avut încă un titlu”.
S-au “lăsat” păcăliţi nu doar din lipsă de experienţă, ci şi 
pentru că erau de felul lor oameni cu bun simţ, încrezători în 
ceilalţi. Titi Aur, acum chiar mai mult, se vede că este un tip 
perfect echilibrat, cerebral.
În tot acest timp, Fănel şi Ovidiu continuau să se complacă 
undeva mai jos în ierarhia întrecerii. Pe locul şapte, după un alt 
echipaj al “casei Dacia“, condus de noul venit în divizia elită, 
Silviu Moraru. 
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1  Demonstraţia lui Florin Nuţă nu a fost un simplu foc de paie. 
La puţin timp după aceasta, marele său talent i-a permis să ia 
startul la Braşov cu numărul ce şi-l doreşte oricare: 1
2  Locul de start devenit atât de clasic.
3  Mihai Costinean şi Eugen Roşca (în stg. foto) au fost singurii 
“non-IAP” care au învins la Braşov, în deceniul nouă.
4  Nistor Duval a jucat roluri principale în întrecerile de la 
începutul anilor ’90.
5  Noua pe atunci “Liberta” acuza încă “bolile copilăriei”, încât 
Vasile şi Scobai au pierdut titlul. Pe teren...
6  Olda cu motor central, bricolaj clujean, şi-a făcut debutul la 
Braşov avându-l la comenzi pe Adi Popovici.
7  “Dacă şansă nu e, nimic nu e”. De data aceasta a fost şi 
Constantin Duval (în dr. foto) împreună cu Gh. Nemeş au învins.
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ISTORIA RALIULUI BRAŞOVULUI (VI): RALIUL SE DECLINĂ ÎN GERMANĂ

Am văzut ce dezastru a produs în rândul participanţilor 
programarea etapei braşovene în noiembrie. Chiar şi celor 
din frunte. Aşa că, trăgând concluziile, organizatorii au 
“împins-o” mai spre mijlocul toamnei, într-un octombrie 
darnic în zile de toată splendoarea. 
De data aceasta, deşi tot ultimul, raliul nu mai însemna nimic 
în disputarea titlului absolut. Virtual, el se afla în posesia 
destul de proaspăt formatului echipaj alcătuit din Dorin Toma 
şi eterna noastră cunoştinţă, Dacian Banca. 
Braşovenii şi adevăraţii pasionaţi ai acestui sport ştiu 
probabil cine este “Dodo” Toma. Dar atunci, cu siguranţă 
nu erau mulţi care-l cunoşteau. Sau auziseră de el. Ei bine, 
Toma, braşovean de origine, fost campion de karting la vârste 
ceva mai juvenile, alesese cu puţini ani înainte să rămână 
în Germania, la bunici. De unde, firesc, s-a întors ca mulţi 
alţi români după evenimentele din ’89. A încercat o scurtă 
cochetare cu raliul, după care a dat o fugă de unde venise 
întorcându-se cu un Opel Kadett de grupa A. Cu care a 
făcut un sezon întreg, cel din 1991, avându-l în dreapta pe 
Marius Runcan. Iar graţie şi eforturilor celor doi, echipa sub 
drapelul căreia alergau, Dacia Service Rally Piteşti, a devenit 
campioană naţională. Pe scurt, cam aşa putea fi schiţat Dorin 
Toma la ora aceea. Al celui de-al doilea său sezon complet 
în campionatul de raliuri, când a şi devenit numărul unu! Cu 
titlul deja în buzunar, n-avea de ce să mai forţeze. 
Lupta pentru victorie s-a dat între Ludovic Balint, văduvit de 
prezenţa lui Zărnescu, retras de la finalul sezonului trecut, 
şi necunoscutul Heinz Göllner. Zis şi “sasul”. De ce, este 
lesne de înţeles. O spune numele său, cu rezonanţă ce nu 
lasă loc niciunui dubiu. Heinz era tot braşovean, dar stabilit 
în Germania. De unde visa, ca oricare, să facă raliuri în ţara 
natală. Astfel că la începutul anului 1992 a “debarcat” cu 
un VW Golf GTi, excelent preparat la “mama lui”. Cu care s-a 
aliniat la startul raliurilor din campionat. În care a făcut o 
figură mai mult decât remarcabilă, cochetând adesea cu 
locurile fruntaşe deşi avea alături un navigator no name. 
Pe atunci! La fel ca şi Balint, acesta acompaniat însă de o 
făptură încântătoare. O femeie, natürlich! Dar tot debutantă. 
Un cuplu care începuse să “se sudeze” în întrecerile sportive. 
La Braşov, la el acasă, Loţi a făcut o cursă de toată 
splendoarea. Câştigând şi bani frumoşi fiindcă erau prezenţi 
sponsori cu dare de mână, ce premiau consistent victoriile 

pe probele speciale. Cu toată această motivaţie 
suplimentară, alăturată celorlalte de natură 
sentimentală, marele Balint a trebuit să se încline 
în faţa lui Göllner. Dacia 1325 nu a putut să se 
impună în disputa cu modelul german. În plus, 
“sasul” dovedea că are potenţial.
De remarcat un alt aspect, rămas unic şi el: 
podiumul clasamentului general era ocupat numai 
de piloţi originari din Braşov! 
Că era extrem de dotat pentru competiţiile auto, 
Heinz o va dovedi din nou. Şi nu numai aici, la 
Braşov! Dar cum pe noi ne interesează doar etapa 
de sub Tâmpa, să notăm că în ediţia următoare a 
acesteia, Göllner a recidivat. Şi nu oricum, ci într-o 
luptă cu mulţi eroi. Unul, Balint desigur, s-a predat 
înainte de final datorită mezaventurii cu acel 
bolovan apărut din senin pe “Pietrele lui Solomon”. 
O probă vehement criticată datorită deprecierii 
accentuate a drumului. În schimb, colegii săi de 
la “Dacia”, Ştefan Vasile şi Constantin Aur, fac 
adevărate minuni reuşind ocuparea celorlalte locuri 
ale podiumului. Ajutaţi într-o oarecare măsură şi de 
prestaţiile prudente ale unor pretendenţi la titlul de 
campion absolut: Dodo Toma, deţinătorul acestuia, 
şi un alt braşovean, revenit tot din Germania. Este 
vorba de viitorul multiplu campion, Günther Graef. 
Dacă de numele de familie vi se pare că aţi mai 
auzit, nu vă înşelaţi. Este fiul faimosului pilot al 
anilor 70, campion şi el la timpul său, regretatul 
Horst Graef. Aşadar, o veritabilă dinastie. Non-
combatul de atunci al celor doi avea să-i coste greu 
în acel halucinant final de sezon. Dar asta este o 
altă poveste. 
Acum să mai întoarcem o filă a calendarului 
planetar. Să schimbăm anul. Însă, surpriză, nu-l 
putem schimba şi pe învingătorul cursei de la 
poalele Tâmpei! Göllner îşi continua impasibil 
numărătoarea victoriilor. Ajunsese la trei succese 
consecutive! Doar Loţi o mai făcuse. Din nefericire, 
el nu mai era printre noi. Trecuse Styx-ul cu mai 
puţin de două luni înainte de data disputării raliului 
atât de iubit! Care acum marca o schimbare, 
revenind la cinstea ce i se cuvenea şi care-l făcuse 
celebru: aceea de deschizător al sezonului. Şi se 
reîntâlnise cu zăpada. Numai că, de data aceasta, 
raliul a fost “cu cântec”. Iar victoria “sasului” a fost 
mult discutată. La propriu şi la figurat, după cum 
spune presa vremii. 
Ce s-a întâmplat? Faptul major care a declanşat 
întreaga polemică s-a petrecut la neutralizarea de 
la Muntele Roşu. Unde se organizase un parc închis 
în care, sub iminenţa punerii în afara cursei, nu aveai 
voie să te atingi de maşină. Dar ce să faci dacă ai 
probleme tehnice care-ţi pun în pericol continuarea 
întrecerii? Göllner se confrunta cu aşa ceva. Avea 
o defecţiune la direcţie. Şi atunci, a riscat. S-a 3 
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apucat de lucru. “Surprinzător, spune Banca, nu 
era singurul care o făcea”. Puţin mai încolo un 
alt pilot căuta să-şi revitalizeze un Renault 5GT 
cumpărat de ocazie. Unde mai puneţi că acesta din 
urmă era la prima sa întrecere de raliuri! Era însă 
de mult timp o celebritate în lumea motorsportului 
autohton. E vorba de Constantin Rusu, cel mai mare 
kartist al României din toate timpurile! “Puiuţu” 
nu a rezistat tentaţiei, alimentată de faptul că se 
ocupa şi de întreţinerea maşinilor “germanilor” de 
care am tot vorbit până acum. Pentru aventura 
în lumea competiţiilor rutiere, Rusu îşi asigurase 
serviciile unui navigator renumit, Florin Hangu. Şi 
el.tot din perimetrul braşovean. 
Nu putem reveni la “cântec”, sau mai exact la 
finalul său , fără a spune că Puiu a uimit, terminând 
pe locul trei la grupa sa! Un rezultat fabulos, pe 
care doar cei foarte dotaţi îl pot reuşi la prima 
evoluţie. Iar dacă Rusu a fost clasat, vă imaginaţi 
că acealşi lucru i s-a întâmplat şi lui Heinz. Deşi, 
conform regulamentului, astfel de acţiuni prohibite 
se pedepsesc imediat cu excluderea. 
Presa vremii, unică pe atunci, e destul de ambiguă 
vorbind doar de 2’30’’ penalizare în contul lui de 
Göllner. Fără a spune dacă i-au fost anulate sau 
din contră. Nu s-a spus mai mult probabil pentru 
a nu deranja. Fiindcă în realitate, lucrul cel mai 
grav a fost cel relatat. Dar nu numai presa a fost 
evazivă, ci şi Federaţia. Care pentru a dezamorsa 
ameninţările cu retragerea ale sponsorului raliului, 
acelaşi şi pentru Heinz, nu a mai ţinut festivitatea 
de premiere pentru...clasamentul general. La 
momentul acela, cei prezenţi nu au ştiut cine 
a câştigat cursa! Abia după două săptămâni, la 
Bucureşti, la “masa verde” spun trăitorii frustraţi ai 
acelui moment, a fost declarat învingătorul. Dacian 
Banca, pe care dacă-l trezeşti brusc din somn şi-l 
întrebi de indiferent ce raliu la care a luat parte, ţi-l 
povesteşte în detaliu, este şi acum marcat de acea 
întâmplare ce pare incredibilă, încât îl indispune să 
o readucă în discuţie. Din păcate nu a fost singura 
sincopă din istoria sportului nostru. Chiar şi peste 
timp, lui “Dodo” Toma îi este greu să accepte că 
nu el este învingătorul! Cum susţine că a fost în 
realitate. O frustrare ce avea să-i coste titlul de 
campioni absoluţi, zice clujeanul. 
Oricum, pentru Heinz Göllner acesta rămâne raliul 
său de suflet pentru că, zice acesta, “braşovean 
fiind, am iubit cel mai mult acest raliu”. În care este 
mândru că nici până azi nu a reuşit nimeni să fie 
mai rapid ca el pe Poiană. O probă cu geometrie 
variabilă. 
Toma şi Banca îşi vor lua o strălucitoare revanşa 
în anul imediat următor. De data aceasta într-un 
raliu “pe uscat”. O victorie cu atât mai preţioasă cu 
cât ea părea la un moment dat greu de anticipat. 

Luni, în săptămâna raliului, “Dodo” era încă în Germania, 
să-şi achiziţioneze un  splendid Ford Escort Cosworth de 
grupa N, în configuraţia 4x4. În seara aceleiaşi zile a ajuns la 
Cluj, unde i s-a ataşat navigatorul alături de care a câştigat 
aproape douăzeci de titluri. Banca, desigur! 
Marţi au avut zi plină la sponsor, care le-a decorat maşina 
în culorile sale. Abia joi au reuşit să treacă pe probe, încât 
la momentul startului erau într-atât de obosiţi că de-abia 
se mai “ţineau pe picioare”. Iar în cursă nu le-a fost deloc 
uşor. Heinz, vrând parcă să facă uitat deznodământul ediţiei 
trecute, a atacat dezlanţuit încă de la intrare. Şi mai avea 
un motiv, fusese înrolat în echipa celor de la Colibaşi. Dar 
nu pilota o Dacia. Era tot cu un produs “made in Germany”, 
ce-i adusese destule satisfacţii. Până la un moment, undeva 
pe la jumătatea întrecerii, se afla la conducerea ostilităţilor. 
După care vor începe problemele. O planetară rebelă îl 
constrânge la o vizită mai îndelungată la asistenţa tehnică. 
Unde beneficiază de eforturile minunate ale unor mecanici 
de excepţie, scăpând fără penalizare. Pentru scurt timp, 
fiindcă la a doua trecere pe Babarunca, Göllner şi Sorin 
Itu, navigatorul său, vor comite o gravă greşeală, intrând 
în avans în controlul orar! Şi nu “la mustaţă”, ci cu 10 
minute!! Care-i scot definitiv din cărţile pentru victorie. Şi 
chiar pentru podium. Cornel Tiţ, unul dintre highlander-ii 
raliurilor româneşti, cel care deţine recordul greu de egalat 
al numărului de ani trecuţi între primul şi ultimul titlu, “omul 
care ştie tot” în materie de navigaţie, după cum îl prezenta 
Hangu, este mai mult decât îngăduitor cu această tristă 
experienţă a celor doi. El ştie că atunci când eşti primul la 
start eşti expus greşelilor, fiindcă “n-ai repere”. Situaţia lui 
Göllner şi Itu, care erau primii pentru că purtau numărul unu.  
În plus, la finalul cursei, a fost introdusă “o probă specială 
în etapă, într-un loc neobişnuit până atunci”, ce a provocat 
multă derută printre cei cu experienţă redusă. 
Primii care au trecut linia de sosire au fost Toma şi Banca. De 
data aceasta învingători de fapt şi de drept. Ei au fost urmaţi 
de Grigorescu-Dumitriu şi Aur-Boboescu. O tripletă care 
mulţi ani va monopoliza podiumul. Va începe o nouă epocă 
dominată de cel care a zdrobit toate miturile şi a bătut toate 
recordurile: “Titi” Aur.

1  Heinz Göllner / Sorin Itu - VW GOLF GTI
2   Heinz Göllner / Sorin Itu
3   Dodo Toma / Dacian Banca - Ford Escort Cosworth
4   Dodo Toma / Dacian Banca
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AN RALIU PILOT-NAVIGATOR

1969 Raliul Narciselor M.ILIOAEA-G.MAN

1971 Raliul Zăpezii A. PUIU-C-TIN. PESCARU

1972 Raliul Zăpezii A. PUIU-I. BORCSA

1973 Raliul Zăpezii A. PUIU-I. DRAGOI

1977 Raliul Zăpezii E. I. CRISTEA-D. AMARICĂ

1978 Raliul Zăpezii GH. NISTOR-C. ŢIŢ

1979 Raliul Zăpezii M. ILIOAEA-M. MARINESCU

1980 Raliul Zăpezii M. ILIOAEA-N. NICOLAU

1981 Raliul Zăpezii L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU

1982 Raliul Zăpezii ŞT. VASILE-I. MĂLĂUŢ

1983 Raliul Zăpezii GH. URDEA-D. BANCA

1984 Raliul Zăpezii L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU

1985 Raliul Braşovului L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU

1986 Raliul Braşovului L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU

1987 Raliul Braşovului M. COSTINEAN-E. ROŞCA

1988 Raliul Braşovului N. ANDREI-N. VOICAN

1989 Raliul Braşovului L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU

1990 Raliul Braşovului I. MĂLĂUŢ-G. GRIGORESCU

1991 Raliul Braşovului C-TIN. DUVAL-GH. NEMEŞ

1992 Raliul Braşovului H. GÖLLNER-S. ITU

1993 Raliul Braşovului H. GÖLLNER-S. ITU

1994 Raliul Braşovului H. GÖLLNER-S. ITU

1995 Raliul Braşovului D. TOMA-D. BANCA

1996 Raliul Braşovului C-TIN. AUR-D-TRU. 
BOBOESCU

AN AN RALIU RALIU PILOT-NAVIGATORIGATOR

1997 Raliul Braşovului C-TIN. AUR-D-TRU. 
BOBOESCU

1998 Raliul Braşovului C-TIN. AUR-D-TRU. 
BOBOESCU

1999 Raliul Braşovului C-TIN. AUR- 
D-TRU. BOBOESCU

2001 Raliul Braşovului C-TIN. AUR-S. MORARU

2002 Raliul Braşovului C-TIN. AUR-S. MORARU

2003 Raliul Braşovului E. ILINA-F. CÂMPEANU

2004 Raliul Braşovului D. GÎRTOFAN-D. PULPEA

2005 Raliul Braşovului D. GÎRTOFAN-D. PULPEA

2006 Raliul Braşovului B. MARIŞCA-SEB. ITU

2007 Tess Rally D. GÎRTOFAN-A. BERGHEA

2008 Tess Rally J. MIETTINEN-M. LUKKA

2009 Tess Rally V. PORCIŞTEANU-D. DOBRE

2010 Tess Rally B. MARIŞCA-SEB. ITU

2011 Tess Rally V. PORCIŞTEANU-D. DOBRE

2012 Tess Rally V. PORCIŞTEANU-D. DOBRE

2013 Tess Rally Dunlop 
42 F. DELECOUR - D. SAVIGNONI

2014 Tess Rally 
Romtelecom F. DELECOUR - D. SAVIGNONI

2015 Tess Rally 44 S. TEMPESTINI - D. PULPEA

2016 Tess Rally Pro-X 
45 S. TEMPESTINI - M. BANCA

2017 Tess Rally Braşov 
46 S. TEMPESTINI - M. BANCA

2018 Tess Rally 2018 S. TEMPESTINI - S. ITU

2019 Tess Rally 2019 S. TEMPESTINI - S. ITU

2020 Tess Rally 2020 S. TEMPESTINI - S. ITU

fras.ro
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Competiție organizată sub egida

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL 
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