
Pantele Gusteritei, piste pentru nebuni
Primul concurs de Hill Climbing din Europa de Est a avut loc pe terasele de nisip de la Gusterita.
 Concursul, care a fost programat initial pe 11 iulie, dar a primit amanare din cauza vremii, a speriat
multi pasionati de adenalina „S-au inscris 19 concurenti, insa multi care au vrut sa se inscrie au renuntat
de teama sa nu se accidenteze, pentru ca pantele de la Gusterita sunt destul de abrupte ", a declarat Andy
Fazekas, director Crazy Bike. Participantii au fost destul de multi insa au renuntat, cu toate ca dupa
inceperea calificarilor foarte multi au regretat decizia. Calificarile au inceput pe la orele 17:30, iar startul
a avul loc pe nocturna, la orele 00:30. „A fost pista luminata, totul a decurs bine, suntem incantati, iar
spectatori cred ca au fost in numar de 2.000. Au venit foarte multi si ne bucuram ", a adaugat Fazekas.
Cei care s-au inscris au platit o taxa de 50 de RON. Cursa propriu zisa a durat o ora si un sfert, iar pe
traseu au plecat cate doi concurenti. A castigat cel care a urcat cel mai sus pe o panta abruta, cea mai
inalta panta de la Gusterita fiind de 130 m. Traseul nu a fost deloc usor si a creeat dificultati celor care
si-au luat inima in dinti si s-au aventurat cat mai sus. Castigatorul este Mircea Gusta, din Targu Mures.
Podiumul a fost completat de Paul Fratila din Sibiu si de Martin Freinaderetz, tot din Targu Mures.
 Organizatorii au fost cei de la Crazy Bike Sibiu, ideea competitiei "bantuindu-i" de mai mult timp. Acest
concurs se va desfasura si anul viitor, tot la Gusterita. Cel mai tanar participant a avut numai 15 ani.
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