
<b>Masina lui Radu Marginean este pregatita de start</b>
Vineri si Sambata va avea loc la Sibiu evenimentul anului pe plan sportiv. Incepand cu ora 18 Vineri 1
August va incepe Raliul Sibiului Liquy Moly 2003. Prima etapa de macadam din sezon necesita forte
multe pregatiri pentru bolizii de curse, iar duritatea traseului de la Sibiu necesita si mai multe eforturi din
partea pilotilor si a mecanicilor. Masinile sufera schimbari radicale la suspensii, cutia de viteza si frane.
  Desi au trecut doar 3 saptamani de la Raliul Romaniei, ultima etapa de asfalt, cand VW-ul Scirocco
pilotat de Radu Marginean a suferit cateva deformari ale caroseriei, sibianul a reusit sa-si termine masina
in cel mai mic amanunt. El a inceput cu caroseria si apoi a revizuit toata partea mecanica a masinii. S-au
rezolvat problemele la cutia de viteze, s-a inlocuit una din pompele de benzina care nu mai functiona la
parametri optimi, s-a schimbat puntea masinii, s-au schimbat deasemenea piese de la caseta de directie,
s-a revizuit sistemul de franare si apoi s-au trecut la setari specifice macadamului cum sunt suspensia,
convergenta rotilor sau reglajul franelor pentru macadam.
  Ultimile teste cu masina inainte de a fi setata pentru macadam au fost facute Luni 28 iulie, teste dupa
care Radu se declara multumit de masina si era increzator in sansele de a obtine la fel ca anul trecut
victoria. 
  "Am facut astazi o serie de teste cu masina si pot sa spun ca dupa 3 saptamani de munca continua, fara
odihna, masina este intr-o stare perfecta. Cred eu ca e mai bine pregatita decat anul trecut si cred ca va
face fata cu brio traseului extrem de selectiv pe care l-au pregatit oranizatorii. Sper sa nu fie nici un fel de
probleme in cursa, pentru ca atunci e cu totul altceva decat o sesiune de teste si sper ca la final sa fiu in
pozitia de lider, mai ales ca aici voi evolua in fata sponsorilor mei, S.C. SCANDIA ROMANA S.A. si
ASTRA ASIGURARI. Multumesc tuturor celor care m-au ajutat in aceasta perioada si sper sa ii
rasplatesc cu obtinerea unei victorii." a declarat Radu Marginean.
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