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Raliul Clujului, editia 2011

Sedinta Consiliului Federal al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv din data de
22.12.2010 a adus definitivarea calendarului competitional al Campionatului National
de Raliuri - Dunlop, editia 2011. Astfel, Raliul Clujului, aflat la a XXX-a editie, va conta
ca etapa a 3-a a acestui campionat, desfasurat sub egida FRAS, si se va desfasura in
perioada 28-29 mai 2011.
Horatiu SAVU: “Membrii Clubului Sportiv SAVU RACING sunt deosebit de bucurosi
pentru faptul ca vor putea oferi si in sezonul competitional 2011 fanilor clujeni ai
motorsportului, si de ce nu, si fanilor din alte zone ale tarii, o cursa de traditie,
organizata la cele mai inalte standarde, asa cum de altfel s-a intamplat si la editiile
precedente. Devansarea perioadei de desfasurare a raliului, fata de perioada devenita
traditionala pentru ultimele 8 editii organizate de catre noi, nu cred ca va pune
probleme deosebite, iar asocierea raliului cu Zilele Clujului, manifestare organizata de
municipalitate pentru prima data in anul 2011, suntem convinsi ca va aduce numai
beneficii de imagine pentru toate partile implicate. De asemenea, nu trebuie sa uitam
valenta internationala a raliului, inceputa in sezonul 2009, valenta pe care dorim sa o
pastram si la editiile ulterioare. Asadar, va asteptam pe toti iubitorii cailor putere si a
sportului in general, sa fiti alaturi de noi, in deplina siguranta, la aceasta sarbatoare a
motorsportului romanesc”.

Pentru cei interesati, publicam mai jos intreg Calendarul Campionatului National de
Raliuri – Dunlop, editia 2011.

Competitia

Data

Organizator

Suprafata

08 - 09 aprilie

C.S. AUTOBLIC

asfalt

Raliul Muresului

06 - 07 mai

C.S. AMC RACING

asfalt

Etapa 3 Raliul Clujului

28 - 29 mai

C.S. SAVU RACING

asfalt

Etapa 4

Raliul Argesului

17 - 18 iunie

C.S. HATTERS

asfalt

Etapa 5

Raliul Sibiului

08 - 09 iulie

C.S. SCORPION RALLY TEAM

macadam

Etapa 6

Raliul Aradului

05 – 06 august

C.S. AMC RACING

macadam

C.S. AUTOBLIC

macadam

Etapa 1 Raliul Brasovului
Etapa 2

Etapa 7 Raliul Tara Barsei 02-03 septembrie
Etapa 8

Raliul Iasului

23-24 septembrie

A.C.S MOTORSPORT IASI

macadam

Etapa 9

Raliul Bacaului*

14-15 octombrie

A.C.S. RALLY SPIRIT

macadam

*in sistem n-2 etape, sub rezerva omologarii cu cel putin 4 luni inainte de data
desfasurarii
** rezerva - Raliul Timisoarei, organizator CS Racing Team Erwin Weber

