FINALA INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE
CURSA CAMPIONILOR – SAB & Accesorii 2018

Finala INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE, CURSA CAMPIONILOR - SAB & Accesorii 2018 a fost cea mai
grea și cea mai spectaculoasă etapă din acest an.
La final de campionat, după șase etape de succes în capitală și în țară, GT Auto Club Sportiv și ACR au organizat Cursa
Campionilor, o încununare a eforturilor unui întreg sezon de competiție. Gazda evenimentului, Salonul Auto Bucureşti &
Accesorii 2018, ne-a pus la dispoziție un spațiu foarte generos în cadrul complexului expozițional Romexpo, unde piloții
și-au putut demonstra măiestria și abilitățile la volan în cele mai dificile și variate condiții de concurs: ploaie, semiuscat și
uscat. Un joc al nervilor, solicitări extreme, cu ieșiri în decor, derapaje controlate și viteze amețitoare, au constituit
ingredientele unui spectacol total.
Invitatul evenimentului, multiplul campion național în Campionatul de Viteză pe Traseu Montan, Lucian Răduț, cu bolidul
său, Mitsubishi Lancer Evo 8, a reușit sa țină publicul cu sufletul la gură, executând trasee de mare precizie la viteze
incredibile. Demonstrații remarcabile a oferit și Horia Ioan Gheorghe, multiplu campion național în Campionatul de
Îndemânare Auto și în cel de Viteză pe Traseu Montan, la grupa A2.
O apariție inedită a fost Iulian Pavel din Brăila. Concurând cu o Dacia 1310, mașină modificată de el integral, cu motor
de Audi, 1,8 turbo de 300 CP și tracțiune integrală, a reușit să se facă remarcat prin stilul de conducere extrem de
spectaculos, fiind aclamat la scenă deschisă de spectatori.
Diferențele de timp foarte mici, de ordinul zecimilor de secundă, au dat farmec întrecerii și au stabilit clasamentul astfel:
- Cel mai bun timp al zilei, 00:54:23, a fost obținut de piteșteanul Mihai Șurubariu
Open
- locul 1, Mihai Șurubariu, 00:54:23
- locul 2, Lucian Răduț, 00:54:85
- locul 3, Alexandru Ionescu, 00:55:15
- la grupa Juniori, clasa 1 (vârste între 8 și 14 ani), s-a impus bucureșteanul Alexandru Talianu, urmat de Andrei
Nicolovici, din Drobeta Turnul Severin;
- la Juniori, clasa 2 (vârste între 14 și 18 ani), a învins bucureșteanul Vlad George Hâncu, pe locurile doi și trei clasânduse bucureștenii Bogdan Anghelea și Daniel Nicolae Ene;
- la debutanți, clasa 1 (D1), a învins bucureșteanul Bogdan Constantin, pe locurile doi și trei clasându-se bucureștenii,
Bogdan Ion Mojilian și Mihai Dendyuk;
- la debutanți, clasa 2 (D2), a învins bucureșteanul Andrei Ignat, urmat de Adiel Stan, tot din București, și Dragoș Bizoi,
din Râmnicu Vâlcea;
- la avansați, clasa 1 (A1), s-a impus piteșteanul Mihai Șurubariu, urmat de bucureștenii Cristian Drăgan și Alexandru
Ionescu;
- la avansați, clasa 2 (A2), a învins bucureșteanul Alexandru Mihiș, urmat de Mihai Alexandrescu din București și
Bogdan Ionășcuț din Drobeta Turnu-Severin;
- la avansați, clasa 3 (A3), s-au clasat trei bucureșteni, locul 1, Firică Ciprian, locul 2, Bogdan Vasile și locul 3, Cătălin
Bălcescu;
- la avansați, clasa 4(A4), pe locul 1 s-a impus Mihai Ovidiu Ponea, din Mioveni, urmat de bucureștenii Mihai Ioniță și
Daniel Stoian;
- la grupa Modificate (M), s-a impus piteșteanul Mihai Șurubariu, urmat de bucureștenii Lucian Răduț și Alexexandru
Ionescu;
- la grupa Femina (F), s-a impus bucureșteanca Monica Andra Popescu, urmată îndeaproape de Ștefania Crețu, de
asemena din București.
INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE se desfășoară anual din anul 2011 și reunește piloți din toată țara, bine
pregătiți, devotați culturii competiționale bazate de fairplay. Competiția de îndemânare auto se adresează în mod egal
piloților profesioniști și amatorilor care vor să își dezvolte abilitățile și viteza, cu respect pentru noțiunea de siguranță la
volan. Mulțumim sponsorilor și colaboratorilor noștri, ACR, SAB & Accesorii, România Liberă, AutoExpert, FloteAuto,
Angelli, Autozone-Vianor, Metabond, Tegee Internațional, Eximod Pneumatic Expert, Euro Cardane, Nicomed, Plus –
Auto, piloților, spectatorilor și tuturor celor care ne susțin.

