
Gata de start in Raliul Sibiului Pirelli

Cea mai solicitanta etapa a sezonului in Campionatul Romaniei de Raliuri se afla la start. Cele 48 de
echipaje inscrise pentru aceasta editiei a Raliului Sibiului Pirelli tureaza motoarele pentru a obtine
victoria cu gustul cel mai dulce din 2007. Pentru ca traseul de pe pantele din Paltinis si Şanta vor putea la
grea incercare pilotii si mecanicii echipelor care vor porni in cursa in aceasta seara, incepand cu ora
18,30.   

Titi Aur, castigatorul de anul trecut, Marco Tempestini, Bogdan Marisca, Dan Gartofan si toti ceilalti
favoriti din intrecerea interna sunt gata sa ofere sibienilor un spectacol total. Unul care va debuta, la fel ca
si in 2006, cu o superspeciala pe circuitul de autocross din cartierul Ştrand, cel care-noutate pentru
2007-va si inchide cursa, sambata seara. ,,Este cel mai greu raliu de macadam din tara, prin prisma
selectivitatii, si nu e niciodata sigur ca ajungi la sosire. Am castigat la Sibiu, cu noroc, in 2004 si am avut
probleme in 2005 si 2006. Asta dovedeste ca aici se poate intampla orice si nu poti fi sigur de victorie
decat atunci cand ai terminat cursa ", a declarat liderul clasamentului provizoriu, Bogdan Marisca.
,,Aceasta etapa nu inseamna doar maxim atac. Este un raliu unde masinile se distrug usor. Trebuie sa
gasesti cel mai bun compromis intre a merge tare si a menaja masina. Anul acesta am ramas cam in urma
cu punctele si obiectivul meu este clar locul 1 ", a spus si Titi Aur, cel care a castigat cele mai multe curse
la Sibiu, momentan aflat pe locul 4 la general. Nu trebuie exclusi din ecuatia acestei editii nici pilotii
gazda, sibienii Jean Tatu, Sorin Badea si Cipi Savu, care, chiar daca au intampinat destule probleme in
acest an, cunosc bine traseul si au o dorinta enorma de revansa, inclusiv pentru nereusitele din anii
anteriori, in fata propriilor fani.   
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