
Doua zile de foc cu Rally - Cross
Mai mult de 30 de echipaje sunt asteptate si de aceasta data sa ia startul la o noua editie a Cupei
Primariei Municipiului Sibiu la Rally Cross. Organizatorii competitiei sustin ca se fac ultimele retusuri la
pista de alergare si asteapta ca publicul sibian sa nu ocoloeasca, sambata si duminica, traseul de
Autocross din spatele Poligonului de Pompieri din cartierul Strand pentru a lua parte la acest spectacol
pe patru roti. "Vrem sa ii scoatem din nou pe sibieni din case si le promitem ceva de exceptie. Noile
reguli aduc mai mult spectacol, iar pilotii sunt tot mai inversunati de a urca pe podiumul de premiere",
marturisea la editia precedenta, din luna iulie, chiar Milu Constantin, presedintele Federatiei de
Autocross si Rally Cross Sibiu.
  
  Pusa pe picioare de Federatia de Autocross si Rally Cross Sibiu cu ajutorul municipalitatii al casei de
Cultura si in colaborare cu Federatia Romana de automobilism, dar si cu sprijinul sponsorilor, aceasta
etapa din Campionatul National de Rally Cross se spera a fi una de exceptie. Organizatorii spun ca pana
in prezent au cheltuit cateva sute de milioane de lei pentru a face ca totul sa iasa bine si vor mai pune la
bataie alti bani.
  
  Noi obstacole
  Pentru a organiza etapa de la Sibiu, reprezentanti ai Federatiei de Autocross si Rally Cross au vizitat
Ungaria, cu scopul de a vedea "live" cum se desfasoara o cursa de acest gen la ei. Au ramas profund
impresionati si au decis sa foloseasca un nou regulament pentru a da mai multa atractivitate competitiei.
"Noul regulament presupune un nou tip de traseu, adaptat la cel european. Am incercat sa ne integram,
iar modificarile privesc in principal traseul. 30 la suta beton, asfalt si restul pamant afanat. Mai mult, la
plecare vor lua startul trei sau cinci masini, toate in linie, iar sistemul de alergare se face, de acum
inainte, piramidal, pentru ca la final sa se intalneasca cei mai buni", declara presedintele Federatiei de
Autocross si Rally Cross.
  
  Publicul este asteptat la specatcol
  Inceperea inscrierilor va avea loc, sambata, intre orele 9-11, iar mai apoi vor urma o serie de
antrenamente libere. Dupa ce tot sambata, intre 14,30 si 16, vor fi calificarile, duminica, intre orele 10 si
14, sibienii pot vedea pe viu care va fi castigatorul celei de-a doua editii a Campionatului national de
Rally Cross. Pilotii promit ca isi vor aranja masinile pentru viteze maxime si pentru a face spectacol.
Totodata, organizatorii spun ca se gandesc la viitor si vor ca pe terenul primit din partea primariei sa
organizeze si un camping pentru cei care vin sa ia parte la concurs. Acestia spun ca pilotii vin cu caravana
dupa ei si le este foarte greu sa doarma la hotel. "Vrem sa ii dam alura unei baze sportive, dar avem
nevoie si de sprijinul municipalitatii. Incecam sa amenajam si un lac pentru ca torul sa fie de nota 10, iar
cei ce vin aici sa e simta bine. In plus, vrem ca de anul viitor sa organizam o competitie si pentru masinile
autohtone", mai spunea Milu Constantin.
  
  AUTOMOBILE ADMISE
  Clasa 1: pana la 1400 cmc
  Clasa 2: de la 1401 la 1600 cmc
  Clasa 3: de la 1601 la 2000 cmc
  Peste 2000 cmc + tractiune spate
  Clasa Juniori: varsta minima 12 ani
  
  DATE TEHNICE TRASEU
  Lungime - 870 m
  Latime la start - 14 m
  Latime max. - 16 m
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  Latime medie - 10 m
  Compozitie - 100 la suta - Pamant stabilizat
  
  Marian CRACIUN
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