
O vedeta la shakedown
• baschetbalistul Brice Kabengele a fost invitatul la shakedown 
  • francezul a urcat in masinile pilotate de Jean Tatu si Titi Aur
  • Brice Kabengele va juca si pentru echipa de baschet a Romaniei
  
  Baschetbalistul Brice Kabengele, jucatorul echipei CSU Atlassib Sibiu, a fost invitatul special al
sesiunii de shakedown programata pe DJ 106 spre Curmatura. Extrema echipei sibiene a urcat in
Renault-ul Clio RS pilotat de Jean Tatu, dupa care a stat si in dreapta lui Titi Aur.  "Imi plac cursele si
fiind francez tin cu Sebastien Loeb. Nu ma asteptam sa fie atat de spectaculos intr-o masina de curse. A
fost incredibil. Cred ca e mult mai usor sa joci baschet" , a spus extrema echipei sibiene.
  
  Brice Kabengele are 24 de ani si inainte sa vina in Romania a jucat la o echipa din liga a doua franceza.
Jucatorul echipei sibiene a obtinut si cetatenia romana si va juca si pentru nationala noastra de baschet. In
sezonul trecut el a avut o medie de 17 puncte pe meci. 
  
  La shakedown-ul oficial au fost prezenti: Razvan Trisnevschi, Jean Tatu, Titi Aur, Alex Pitigoi, Istvan
Soos, Catalin Berari, Horatiu Savu, Bogdan Marisca, Nistor Duval si Bernd Kuenzel. 
  
  La startul Raliului Sibiului OMV s-au inscris 42 de echipaje. Startul oficial este programat vineri, 21
iulie, de la ora 18:00 din fata Salii Transilvania. Show-ul continua cu super speciala OMV pe terenul de
autocross din spatele Bazei Pompierilor, din cartierul strand. Plecarea in aceasta proba este programat
pentru ora 18:42, iar sistemul de desfasurare este similar cu cel al super specialelor organizate pe stadion
in Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) si este unic in Romania. Prima zi a Raliului Sibiului OMV se
va incheia  de abia la miezul noptii dupa parcurgerea specialei santa pe noapte. Startul in singura proba
nocturna din calendarul intern este programat la ora 22:20.
  
  Berti Panaiot
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