
Emotii mari pentru sibieni inainte de start 
Orasul de pe Cibin este unul din polii automobilismului romanesc. Intodeauna la Sibiu au avut loc diferie
manifestari automobilistice. Dintre toate insa etapa de campionat national ce se desfasoara in acest
weekend in zona statiunii Paltinis este cea mai importanta, de aceea la start se vor alinia 9 echipaje ce vor
avea in componenta cel putin un sibian. 
  Grupa H este cu siguranta cea mai cautata de sibieni. Orasul nostru are la aceasta grupa 4 echipaje ce
participa in mod constant in C.N. , iar pentru etapa de la Sibiu mai alearga inca 2 echipaje care vor fi si
forlighteri. Echipajele ce alearga doar in etapa sibiana sunt formate din Mircea Bucur/Dan Magos pe un
Opel Ascona si Nelu Rogoz/Gabi Garleanu pe un Opel kadett . Celelalte echipaje sunt Ciprian Savu/ Mita
Turcu pe VW Golf 2 Gti, Radu Marginean/ Catalin Ene pe VW Scirocco 2 Gti, Cristi Toader/Mihai Buian
pe Audi Quatro 80 si Ciprian Presura/Crina Oros pe Opel kadett. 
  Ciprian Savu, castigatorul ultimei etape pleaca in cursa cu cele mai mari sanse de a obtine victoria
grupei H, masina pilotata de aesta fiind de departe cea mai putermica masina din Campionat. Dupa 2
abandonuri in Raliul Sibiului Ciprian Savu crede ca e timpul sa termine si el acest raliu. El spera sa nu
aibe din nou parte de ghinioane. 
  Radu Marginean, singurul sibian ce a terminat cursa anul trecut pleaca in cursa cu moralul ridicat
deoarece Raliul Sibiului 2002 i-a adus prima victorie din campionatul national. " La Sibiu este cel mai
placut sa castigi. Este cel mai greu raliu din intreg campionatul. De fapt este o mare performanta sa
reusesti sa ajungi cu masina la finish. Daca termini si pe podium bucuria este de nedescris. Anul trecut a
fost minunat. Sper ca si anul acesta sa castig la clasa mea. Ar fi un lucru bun si pentru imaginea
sponsorilor mei, S.C. Scandia Romana S.A. si Astra Asigurari. Sansele de a castiga sunt chiar mai mari
decat anul trecut pentru ca acum ma inteleg mai bine cu navigatorl meu, Catalin Ene, pentru ca avem ceva
experienta impreuna , iar anul trecut am participat cu Gigi Badea navigator pentru prima data."  a spus
Radu Marginean 
  Cristi Toader va participa la etapa de acasa cel mai probanbil cu Mihai Buian. Cristi se afla in mare
dificultate in ceea ca priveste navigatorii el negasindu-si inca un navigator stabil cu care sa ia startul la
fiecare etapa. Cu toate acestea el are mari sanse sa faca un raliu bun, tractiune integrala a masinii
avantajandu-l enorm pe aceasta suprafata miscatoare. 
  Ciprian Presura component al Liqui Moly R.T. va evolua in cadrul grupei H, la debutanti. Pentru el
Raliul Sibiulu editia 2002 ar fi trebuit sa fie prima etapa oficiala in care ia startul, dar rollbarul masinii
aduse din Germania unde concura in concursurile de DTM nu crespundea cerintelor FIA si FRAK pentru
raliuri. Astfel pentru el etapa sibiana din acest an reprezinta prima evolutie in fata propriilor suporteri.
Alaturi ce Crina Oros Cipi spera sa termine pe podimul de premiere. 
  La grupa N Sibiul va avea 3 echipaje . Sorin Badea si Sorin Itu vor alerga la bordul unui Mitsubishi Evo
VI. Cei 2 spera sa fie ocoliti de probleme de ordin tehnic, iar evolutia spectaculoasa din ultima etapa sa se
repete si acasa. Alergand pentru A.S. Liqui Moly R.T. acestia spera sa obtina cat mai mute puncte in
clasamentul pilotilor si cel al echipelor. 
  Jean Tatu va alerga alaturi de Sorin Cantor la bordul unei Dacia Nova in cadrul clasei N2. Dupa ce in
acest an cei doi au lipsit la mai multe etape din motive financiare membrii achipajului vor sa faca o figura
buna acasa si sa obtina o clasare cat mai in fata . Sorin Cantor spune " Nu putem sa castigam clasa N2 cu
Dacia Nova. Sunt masini mai puternice decat a noastra, dar o clasare pe podium mai ales ca alergam pe
macadam unde diferentele de putere nu se vad la fel de mult ca pe asfalt este posibila. Sper sa ne tina
masina si sa fim ocoliti de orice probleme de ordin tehnic."  
  Tot la clasa N2 evolueaza si sibianul Bogdan Iancu in calitate de navigator al lui Bebe Balea. Cei doi
alearga pe o Honda Civic si sunt principaii favoriti la victorie, singurul care le-ar putea pune probleme
fiind Catalin Cismaru care alearga pe un Renaul Clio.

Pagina 1 / 1

http://www.sibiul.net/sibiu.php
http://www.sibiul.net/statiuni-din-sibiu/paltinis.html

