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CUPRINS RALIUL CLUJULUI
 Istoric

Clujul este, alături de Brașov si Sibiu, unul dintre cei mai puternici poli ai automobilismului 
autohton. Raliul Clujului, sub diferite denumiri și configurații, are o tradiție de peste 46 
de ani, prima ediție desfășurându-se în anul 1975.

Pe parcursul anilor a fost organizat de către mai multe cluburi sportive, atât în varianta 
de asfalt, cât și în varianta de macadam, în unii ani, mai prolifici, Clujul având chiar și 
privilegiul de a găzdui 2 etape din Campionatul National de Raliuri, în configurații diferite.

În perioada 2003-2009 Raliul Clujului a fost organizat de către Clubul Sportiv “Savu 
Racing”, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS), cu sprijinul 
Consiliului Județean Cluj, al Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca; 
Creat în această variantă de asfalt, începand cu anul 2004, Raliul Clujului s-a dorit, de la 
început, a fi o rampă de lansare a municipiului Cluj-Napoca și a județului Cluj pe scena 
Campionatului European de Raliuri, cu toate beneficiile ce decurg din acest demers: 
promovarea patrimoniului nostru cultural și sportiv.  În acest sens, clubul organizator a 
facut primii pasi în anul 2009, înscriind pentru prima dată, după anul 2004, o etapă din 
Campionatul Național de Raliuri în Calendarul Sportiv Internațional. 

Competiția regină a motorsportului românesc va avea în sezonul 2022 un total de 9 
etape, urmând să acopere majoritatea regiunilor țării. În sezonul trecut, Campionatul 
Național de Raliuri a strâns peste 200 de sportivi la start, inclusiv cu participare 
internațională. Etapele de raliuri se desfășoară pe distanțe mari, acoperind mai multe 
localități de-a lungul celor trei zile de competiție, toate etapele beneficiind de transmisii 
în direct pe canalul Look Sport.

În anul 2022, Raliul Clujului va conta ca a 5-a etapă din campionatul FIA Balkan Rally 
Trophy și ca a 8-a etapă a Campionatului Național de Raliuri. Acest fapt ne onorează, 
răsplătind munca noastră de până acum, dar presupune un buget și o mobilizare 
considerabil mai crescute decât în cazul unei etape normale de Campionat Național.
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ORGANIZATOR
CS Savu Racing

Înființat în anul 1999, Clubul Sportiv SAVU Racing își dorește să aducă mai aproape fanii 
sportului cu motor de profesioniștii din acest domeniu, având un palmares impresionant în ceea 
ce privește organizarea competițiilor sportive, printre acestea numărându-se etape naționale și 
internaționale în cadrul Campionatului Național de Raliuri, precum și alte activități de motorsport.

Pe lângă evenimentele organizate, membrii clubului participă în cadrul diferitelor discipline de 
motorsport, de la concursuri naționale și internaționale de karting, la raliuri și alte competiții 
naționale.

Horațiu Savu este medic primar stomatolog, Doctor în Științe Medicale și are un hobby aparte: 
automobilismul! Este multiplu campion național de raliuri, Maestru al Sportului în automobilism și 
se dedică și educației rutiere susținând cursuri și conferințe cu privire la conducerea defensivă și 
conduită în trafic, atât pentru companii cât și pentru copii. Este antrenor de karting și organizator 
de competiții sportive. Este căsătorit cu Laura Savu, fondator Women Rally, și tată a doi copii care 
sunt campioni naționali la karting. 

În 1993 ia primul start în raliuri, la etapa zonală Alba-Iulia în cadrul Promo-Rally Cupa Castrol. 

“Povestea a început cu modificarea unei bătrâne Dacii 1100 într-o mașină destul de 
competitivă pentru acea perioadă și așa ne-am trezit că luăm startul în Campionatul 
Național de Raliuri, ediția 1994. Și cum de obicei, începutul este mai greu, restul a venit 
de la sine. Automobilismul este un microb de care nu ai scăpare”, spune Doctorul 
Horațiu Savu.



RALIUL CLUJULUI
pe scurt

 y Are o tradiție de peste 46 de ani;
 y Este apreciat de către echipaje ca fiind una din cele mai bine organizate etape din cadrul 

Campionatului Național de Raliuri;
 y Respectă 100% regulile FRAS și FIA de organizare și desfășurare; 
 y Are cel mai mare numărul de echipaje înscrise/participante; 
 y Nivel ridicat de securitate al spectatorilor și echipajelor; 
 y Cel mai mare număr de spectatori; 
 y Promovare agresivă prin toate canalele media; 
 y Încurajat și susținut de către administratia locală, în ultimii ani Raliul Clujului a devenit 

un reper al automobilismului românesc și a impus un standard intern al cărui nivel este 
ridicat cu fiecare an. 

 y FRAS a fost printre puținele federații care în timpul pandemiei a reușit să deschidă 
competițiile sportive, datorită particularităților motorsportului. Strategia FRAS de 
promovare și mediatizare a Campionatului Național de Raliuri, va duce, pe termen lung, 
la creșterea notorietății campionatului și popularitatii automobilismului sportiv – la nivel 

local, cel puțin – acest sport atrage un 
număr considerabil și crescător de 
spectatori și de echipaje participante, 
autohtone și din alte țări (Ungaria, 
Finlanda, Italia, Germania). 

 y Atributele Raliului Clujului și cresterea 
popularității lui îl definesc drept o 
excelentă platformă de comunicare. 
Asocierea numelui dumneavoastră în 
calitate de partener cu Raliului Clujului 
va avea, cu siguranță, un caracter win-
win cu efecte pe termen 
lung. 06

STRUCTURA EVENIMENTULUI
program

Iunie - Iulie
 y Campanie de teasing online

August
 y Campanie de comunicare Cluj-Napoca și național
 y Campanie de informare a comunităților locale din zona 
traseului de concurs

1 lună înainte - Septembrie
 y Publicarea documentelor oficiale și deschiderea înscrierilor

Săptămâna raliului
MIERCURI

 y Deschidere HQ și centru media
JOI

 y Recunoașteri
VINERI

 y Recunoașteri
 y Shakedown
 y Conferință de presă cu invitați (sportivi, parteneri și 
autorități)

 y Start festiv - prezentarea echipajelor
SÂMBĂTĂ

 y Prima zi de concurs - probe speciale
 y Superspeciala

DUMINICĂ
 y A doua zi de concurs - probe speciale
 y Festivitatea de premiere
 y Conferință de presă cu câștigătorii
 y After-rally party

Post eveniment
 y Video de retrospectivă
 y Comunicate de presă post eveniment
 y Galerii foto-video post eveniment
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09 Ne propunem:
 y SĂ POPULARIZĂM pasiunea pentru motorsport în rândul tinerilor, prin 
crearea unei comunități active și din ce în ce mai numeroase;

 y SĂ PROMOVĂM conduita corectă și responsabilă la volan, prin activități 
conexe de conducere defensivă și educație rutieră, construind astfel un 
mediu mai sigur și mai responsabil pentru toți participanții la trafic;

 y SĂ COOPTĂM cele mai relevante companii naționale, într-un eveniment unic 
și ofertant.

FACEM ECHIPĂ
la ediția 41

De ce să te alături? 

 y Pentru a crește vizibilitatea companiei în piețe importante din țară și pentru 
a genera conținut relevant de comunicare, prin asocierea cu un eveniment 
desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

 y În 2021 am avut o vizibilitate de:

*Monitorizare media realizată de Klarmedia.com

1081 de articole în media tradițională 

50 spoturi publicitare la TV

70 spoturi publicitare la Radio

45 de apariții în surse cu influență mare

130.000 reach pe pagina oficială de facebook

Eveniment transmis în direct pe LookSport (acoperire națională) și online

 y Avem deschiderea să pregătim activări dedicate, care să se plieze firesc pe 
conceptul nostru; avem know-how substanțial în organizarea de evenimente 
motorsport; 

 y Avem o strategie de comunicare ce vă va genera vizibilitate înainte, în timpul 
și post eveniment; 

Media Value

Audiență



Raliul Clujului Star Lubricants

Fiecare autoturism de concurs (60-80 de concurenți) trebuie să accepte publicitatea obligatorie 
a organizatorului, care constă într-o placă de raliu (cămilă) montată pe capota față a mașinii 
(21,5 cm inălțime X 43 cm lungime), 2 panouri situate pe portierele față ale mașinii, în dreptul 
numărului de concurs (14 cm inălțime X 50 cm lungime), respectiv un panou, de aceleași 
dimensiuni, situat pe plafonul mașinii. 
Publicitatea obligatorie a organizatorului cuprinde numele intreg al raliului (ex.: Raliul Clujului 
+ nume sponsor, pentru sponsorul principal), alături de denumirea Campionatului Național 
de Raliuri.
Cămila raliului, în format A3 se regăsește și pe mașinile de deschidere ale cursei, de închidere, 
ale oficialilor, arbitrilor, presei.



CONTACT
Horatiu Savu
Organizator

T: 0722 522 455 
0745 522 455

E: info@raliulclujului.ro
W: www.raliulclujului.ro
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