
Doi ani cu Citroen C2R2
Debut cu Citroen C2R2 la Raliul Sibiului 2007
 Campania: „Race and Help " continua in parcul de service
 Alex Filip „cauta " copilot

 „Dinamobilul " a ajuns la Sibiu pentru returul Campionatului National de Raliuri.  In 2007, aceasta a fost
prima cursa, pentru Alex Filip, cu un Citroen C2R2.

 Pentru Alex Filip, Raliul Sibiului 2007 a marcat trecerea de la un Citroen Saxo la un Citroen C2 R2. A
urmat un an de zile in care singura bucurie a fost locul 7 obtinut pe speciala Santa, una dintre cele mai
celebre probe din campionatul intern. „Timp de aproape un an nu am reusit sa termin nicio cursa, in mare
parte, din cauza problemelor tehnice.Am emotii inaintea etapei de la Sibiu pentru ca aici a fost prima
cursa cu modelul Citroen C2R2, dar mi-am propus sa termin pe podium la grupa A ", a spus Alex Filip,
inaintea Raliului Sibiului.

 Pentru Bogdan Iancu, noul copilot al lui Alex Filip, aceasta este prima cursa de casa in actuala
configuratie si, totodata, prima saptamana de „miere ". „Imi voi petrece prima saptamana dupa nunta mai
mult alaturi de Alex Filip, decat alaturi de Cristina, sotia mea. Ii multumesc pentru intelegere si stiu ca
doar o clasare pe podium o va face sa fie multumita ", a spus Bogdan Iancu. 

 Echipajul cu numarul 79 continua, si la Raliul Sibiului, campania „Race and Help ", o campanie in care
s-au strans pana acum 1.777 Euro. „La aceasta etapa vom avea, la cortul nostru din parcul de service, o
urna speciala in care vom strange bani pentru Fundatia Hospice „Casa Sperantei ". De aceea, ii rog pe toti
sustinatorii nostri sa fie alaturi de noi nu numai pe probele speciale ci si in aceasta actiune. Desigur, vom
participa si noi la campania initiata de organizatorul Raliului Sibiului, mai ales ca destinatia finala a
fondurilor stranse este tot Fundatia Hospice „Casa Sperantei ", a mai adaugat Alex Filip. 
 Tot la aceasta etapa, trei dintre clientii Orange Shop din Piata Unirii nr. 1 si din Piata Aurel Vlaicu care
vor achizitiona accesorii sau abonamente Orange de telefonie sau internet vor avea ocazia, in urma unei
trageri la sorti, sa ia loc pe scaunul din dreapta pentru un tur de circuit alaturi de Alex Filip. 

 Raliul Sibiului 2009 va debuta joi 16 iulie, la ora 20:00, cu startul festiv din Piata Mare a orasului.
Vineri sunt programate doua super speciale pe pista de rally croos, incepand de la ora 17:43, iar sambata,
18 iulie, restul de 6 probe speciale. „In total avem de parcurs 90 kilometri de proba speciala. Va fi un raliu
dur, chiar daca foarte scurt, pe care trebuie sa-l abordam cu o strategie potrivita. Sunt foarte multi factori
care te pot scoate din lupta si tocmai de aceea m-am pregatit special pentru acest raliu ", a spus Alex
Filip.

 In 2009, echipajul Alex Filip/Bogdan Iancu conteaza pe sprijinul partenerilor: Orange Romania, Citroën
Romania, Coza Advertising, Cefin, Converse si Colina Motors.
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