
<b>Campionatul National de Raliuri programeaza in acest week-end  Raliul Hunedoarei </b>
Campionatul National de Raliuri programeaza in acest week-end  Raliul Hunedoarei care se va desfasura
vineri 23 mai si sambata 24 mai la Deva.  Etapa organizata de C. S. Hyundai Rally Team Hunedoara
numara 12 probe speciale. Dintre acestea 4 se desfasoara vineri 23 mai , iar sambata vor fi parcurse inca 8
probe speciale.
   Vineri startul se va da la ora 15:01 din centrul Devei, iar la ora 15:29 va lua startul primul concurent in
P.S. 1, " Caprioara" . Prima zi are programata sosirea la ora 20:07 deasemenea in centrul Devei, loc din
care se va da startul Sambata 24 mai in a doua zi de concurs la ora 8:01. Etapa hunedoreana are acelasi
traseu ca anul trecut si reprezinta prima etapa in care o masina Hyundai a castigat o cursa in Romania,in
2002, avand-ul la bord pe Mihai Leu . 
   Ca si anul trecut Raliul Hunedoarei reprezinta debutul lui Radu Marginean in Campionat. 
  Sprijinit financiar de S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Sibiu si de ASTRA ASIGURARI pe 
  intreg sezonul competitional 2003 Radu Marginean ia startul alaturi de Catalin Ene copilotul lui Radu
din Raliul Sibiului editia 2001. 
  Cei doi vor evolua pe masina de anul trecut , VW Scirocco Gti,  la care s-au adus cateva
  imbunatatiri la motor si la sistemul de franare. Echipajul isi doreste ca pe intregul campionat sa aiba
parte de evolutii bune si ca la fiecare etapa sa termine pe una din treptele podiumului de premiere.
  Pentru etapa hunedoreana Radu spera sa termine cursa in postura de invingator al clasei , anul trecut el
abandonand in P.S. 8 cand era liderul clasei H11.
   Inainte de a pleca spre Deva Radu Marginean ne-a declarat :
  " Ma bucur ca in sfarsit mi-am gasit 2 parteneri care sa ma sustina financiar. Inainte de toate vreau sa le
multumesc celor din conducerea S.C. Scandia Romana Sibiu precum si celor de la Socetatea de asigurari
Astra. Desi sunt cu bugetul la limita sper sa reusesc sa iau startul la toate etapele din campionat, avand
sansa sa lupt pentru un loc pe podium sau de ce nu chiar pentru titlul clasei H11. Sper ca la finalul
fiecarei etape sa ma aflu pe una din treptele podiumului de premiere. Referitor la etapa din acest
week-end nu pot sa spun decat ca imi doresc victoria. Am facut mai multe teste cu masina si totul este
O.K. 
  Anul trecut am pierdut cursa din motive tehnice. Sunt convins ca daca masina se comporta la fel cum s-a
comportat la testele din ultima luna ma voi afla undeva pe podium." 

Pagina 1 / 1


