
Doi fosti campioni vin la Raliul Sibiului
Simon Jean-Joseph pentru prima oara la Sibiu
 Philippe Bugalski va face demonstratii cu Citroen C2R2 Max
 Raliul Sibiului este programat in perioada 16 – 18 iulie

 Simon Jean-Joseph si Philippe Bugalski sunt invitatii speciali la editia din 2009 a Raliului Sibiului.
Fostii campioni de raliuri vor face cateva demonstratii cu modelul Citroen C2R2 Max.

 Simon Jean-Joseph, campion european in 2004 si 2007, si Philippe Bugalski, de trei ori campion al
Frantei si fost pilot Citroen in Campionatul Mondial de Raliuri, vor fi prezenti la editia din acest an a
Raliului Sibiului, programata in perioada 16 – 18 iulie pe specialele de macadam din jurul orasului Sibiu.

 Simon Jean-Joseph, in prezent responsabil competitii clienti la Citroen Racing, va veni pentru prima oara
la un raliu din Romania. „Am ales Raliul Sibiului pentru ca Citroen Romania este partener la acest
eveniment pentru al doilea an consecutiv si pentru ca aici vrem sa prezentam conceptul Citroen Racing
Trophy, un concept care functioneaza deja cu succes in 8 tari din Europa si care, sunt absolut sigur, va
aduce un plus de competitivitate si in Campionatul National de Raliuri al Romaniei ", a spus Simon
Jean-Joseph.

 Philippe Bugalski, actualmente pilot de teste la Citroen Racing, se afla pentru a doua oara la Sibiu. In
2007, pilotul francez a luat startul ca si deschizator de drum pe un Citroen C2R2, iar in 2009 va face
cateva demonstratii cu modelul Citroen C2R2 Max. „Experienta din 2007 a fost una foarte frumoasa si de
aceea ma bucur ca revin la Raliul Sibiului. Anul acesta nu voi lua startul in raliu, dar voi face cateva
demonstratii pentru pilotii care si-au aratat interesul sa participe in Citroen Racing Trophy ", a spus
Philippe Bugalski.

 Demonstratiile cu modelul Citroen C2R2 Max vor avea loc vineri dimineata, pe proba speciala Santa.
Raliul Sibiului 2009, etapa a 5-a din Campionatul National de Raliuri organizat de FRAS, se va desfasura
in perioada 16 – 18 iulie, pe specialele de macadam din jurul orasului. Startul festiv va avea loc joi, 16
iulie, la ora 20:00 in Piata Mare a orasului. Vineri, 17 iulie, sunt programate, incepand cu ora 17:45, doua
super speciale pe terenul de autocross din cartierul Strand, iar sambata, cu incepere de la ora 10:00,
celelalte 6 probe speciale. 
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