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Raliul Iașului Resonance 2022!

Orașul celor 7 coline va găzdui, în perioada 2-4 septembrie, ediția a 38-a a întrecerii
automobilistice de tradiție din Iași.
Așteptarea se apropie de ﬁnal pentru piloți, copiloți, arbitri,
oﬁciali
FRAS și,al
nusezonului
în ultimul 2022
reper
important
rând, pasionați de motosport pentru că ediția din acest an a Raliului
Iașului Resonance
e
în motorsportul
românesc
gata de start! Organizatorii au pregătit multe noutăți pentru concursul din primul weekend
din luna septembrie. Una dintre acestea este desfășurarea celor 9 probe pe parcursul a 3 zile,
de vineri până duminică. SuperSpeciala de la Râpa Galbenă, atât de așteptată de toată
lumea, va da startul competiției vineri seara, prilej cu care echipajele participante vor ﬁ
prezentate. Sâmbătă începe lupta cu secundele pe macadamul impecabil de pe cele 8 probe
speciale, 4 distincte. Vor ﬁ câte două treceri pe Cioca Boca (14,80 km), Mădârjac (23,80 km) sâmbătă, Păun (8,35 km) și Dobrovăț (19.10 km) - duminică. Cea din urmă probă, renumită
pentru săritorile spectaculoase, va încheia competiția cu Power Stage (a doua trecere), unde
cele mai rapide echipaje vor primi puncte suplimentare. Ca de obicei, la ﬁnal de raliu va avea
loc festivitatea de premiere, duminică, după prânz, în centrul Iașului.
"Cred că avem toate ingredientele pentru un raliu reușit, care să se ridice la nivelul așteptărilor
tuturor. Am pus la punct toate detaliile, probele arată foarte bine, am pus mare accent pe
siguranța participnților și spectatorilor, iar locațiile principale, comandamentul, parcul service
și parcul închis sunt pregătite ca pentru o competiție de mare anvergură. Dincolo de
implicarea autorităților și a partenerilor tradiționali, țin să remarc faptul că mulți tineri
voluntari fac parte din echipa de organizare, ceea ce înseamnă că Raliul Iașului Resonance a
devenit un brand important al orașului."
Dan Codreanu - Rally Manager
Așadar, pentru că v-am făcut cunoscute câteva dintre ingredientele ediției a 38-a a Raliului
Iașului Resonance, vă invităm să rămâneți aproape de site-ul raliuliasului.ro, paginile noastre de
Facebook și Instagram, dar, mai ales, să ﬁți prezenți pe probe pentru a vă bucura pe deplin de
spectacolul sportiv și ospitalitatea gazdelor de la XS Motorsport Iași, clubul renumit pentru
foarte buna organizare a evenimentelor automobilistice.

Raliul Bucovinei
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Programul competiției și hartă generală
Vineri, 2 septembrie 2022
13:00 - 17:30
19:30

Shakedown - Comuna Bârnova
Start festiv și Superspecială

Sâmbătă, 3 septembrie 2022
10:21

PS2 Cioca Boca

14:47

PS4 Cioca Boca

11:34

16:00

PS3 Madârjac

PS5 Madârjac

Duminică, 4 septembrie 2022
08:46

PS6 Păun

11:42

PS8 Păun

09:24
12:20

15:00

PS7 Dobrovăț
PS9 Dobrovăț (Powerstage)
Festivitatea de premiere
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Repere la Raliul Iașului Resonance 2022

De vineri, 2 septembrie, până duminică, 4 septembrie, Iașul devine capitala motorsportului
românesc. Caravana Campionatului Național de Raliuri Betano ajunge la a șaptea etapă a
întrecerii autohtone. Ca de obicei, principalul punct de atracție este mult așteptata Probă
SuperSpecială - Rally Show pe Râpa Galbenă și Bulevardul Independenței, unde mii
pasionații pot urmări evoluția echipajelor favorite!

Shakedown Bârnova

Superspeciala

Etapa ieșeană a Campionatului
Național de Raliuri are parte de un
foarte necesar warm-up pentru
echipaje și mașinile de concurs.
Acomodarea cu macadanul ieșean
se face vineri, 2 septembrie, cu
prilejul sesiunii oﬁciale de teste la
Bârnova. Începând cu ora 13.00 și
până la ora 17.30, participanții vor
avea la dispoziție mai multe treceri
pe segmentul de 3 km de drum
forestier din comuna ieșeană astfel
încăt prima probă specială să
găsescă mașinile și echipajele cât
mai pregătite pentru lupta cu
secundele.

Superspeciala Iași Rally Show dă startul Raliului Iașului Resonance pe o probă de 1,90 km în
centrul orașului, vineri, 2 septembrie, de la ora 18.00. După ce piloții și navigatorii vor ﬁ
prezentați, ﬁecare echipaj va parcurge, sub privirile miilor de pasionați, traseul
arhicunoscut, cu start de pe Bulevardul Independenței, trecere prin Pasajul Mihai Eminescu,
șicane și viraje spectaculoase pe Râpa Galbenă, ingrediente ce fac din această probă una
demnă de Campionatul Mondial. Evoluția bolizilor poate ﬁ urmărită și pe cele trei ecrane
gigant amplasate de-a lungul traseului.
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Repere la Raliul Iașului Resonance 2022
Parcul Service la Palatul Culturii

Viraje ca-n WRC la Cioca Boca

Sâmbătă sunt programate două treceri
pe PS Cioca Boca, probă ce măsoară 14.80
km. Principala atracție este zona de
sosire, vizibilitatea ﬁind foarte bună.
Relieful formează un amﬁteatru natural,
astfel încât cei prezenți pot urmări
evoluția echipajelor pe mai mult de 1km.
Mai mult decât atât, se poate ajunge
chiar și cu mașina personală în locuri cu
vizibilitate excelentă. Proba este renumită
pentru porțiuni extrem de tehnice în care
îndemânarea piloților va ﬁ pusă la mare
încercare. De asemenea, va exista și un
punct de alimentație publică pentru fanii
prezenți.

Nu se poate raliu la Iași fără ca mașinile de
concurs și sportivii să nu se aﬂe în preajma
principalului punct de atracție al orașului.
Timp de 4 zile, Palatul Culturii, ediﬁciu
unic în lume, va ﬁ scos și mai mult în
evidență prin găzduirea Parcului Service.
Sub privirile curioșilor și pasionaților, zeci
de mecanici iși vor dovedi priceperea
astfel încât setup-ul mașinilor de concurs
să ﬁe perfect pentru macadamul de pe
cele 4 probe distincte ale competiției.
Organizatorii vor amenaja în imediata
apropiere a Parcului Service un spațiu
pentru alimentație publică unde oricine
poate gusta din delicioasele bucate
moldovenești și o cafea bună în prezența
celor mai importanți piloți din
campionatul național de raliuri.

PS Mădârjac pune la încercare abilitățile piloților

Este proba regină a Raliului Iașului și una dintre cele mai apreciate din campionatul
național. Măsoară aproape 24 km, ﬁind cea mai lungă specială a raliului. Are pasaje de
viteză, mai ales pe platoul de la Mădârjac unde este suﬁcient loc pentru spectatori, însă este
renumită ca ﬁind o probă tehnică.
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Repere la Raliul Iașului Resonance 2022

Săritori spectaculoase la Dobrovăț

A doua zi de întreceri, 4 septembrie, este dedicată probelor Păun și Dobrovăț. Vor ﬁ câte
două treceri pe ﬁecare dintre ele, dar, cu siguranță, spectatorii nu vor dori să rateze
celebrele săritori de pe Dobrovăț, mai ales că accesul este foarte facil, chiar și cu mașinile
personale. Nu vor lipsi punctele de alimentație publică în preajma săritorilor, astfel încât
prezența pe probe poate ﬁ un foarte plăcut mod de petrecere a zilei de duminică împreună
cu familia și amicii. Pentru cei care nu pot ajunge pe probă, există alternativa transmisiunii
online care va putea ﬁ urmărită paginile oﬁciale de facebook ale Raliul Iașului Resonance și
Federației Române de Automobilism Sportiv ori pe canalul național Prima Sport.

Premiere în fața Primăriei

Raliul Iașului Resonance se încheie duminică, 4 septembrie, cu festivități în centrul orașului.
Prima dintre ele este Sosirea Festivă. Evenimentul va avea loc în jurul orei 14.00, prilej cu care
primele trei echipaje cu timpii cei mai buni vor urca pe rampă și vor primi laurii. Nu mai
devreme de ora 16.30, tot în fața Primăriei Municipiului Iași, este programată marea
festivitate de premiere, când cele mai bune echipaje pe ﬁecare clasă, juniorii, debutanții și
echipele vor primi trofeele unice în țară.

Raliul Iașului Resonance se întinde pe durata a 3 zile de
competiție și pe lungimea a 134,00 km de probe speciale.
Organizatorii promit să ﬁe și în acest an diﬁcil o gazdă bună
pentru sportivi, oﬁciali și ceilalți oaspeți angrenați în
desfășurarea etapei a șaptea din Campionatul Național de
Raliuri Betano.

www.raliuliasului.ro

Sfaturi pentru spectatori

Accesul publicului pe
probe va ﬁ
restricționat cu

2 ORE

înainte de startul
Probelor Speciale (PS)
Traﬁcul se va
redeschide pe Probele
Speciale numai după
trecerea ultimei
mașini oﬁciale
DESCHIDERE TRASEU
În consecință, vă
rugăm să vă
planiﬁcați să ajungeți
pe probe

2 ORE
ÎNAINTEA orei
speciﬁcate in
program!
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www.raliuliasului.ro
Raliul Iasului
raliul.iasului

Informatii suplimentare
pentru spectatori

