
Pregatesc drumurile pentru raliu
Cu zece zile inainte de startul primei probele a Raliului Sibiului-Pirelli, organizatorii " se lupta " cu
drumurile pe care urmeaza sa treaca masinile de raliu. " Chiar acum sunt la Crint, unde lucram, aducem
bascule de pamant pentru a nivela drumul ", a declarat Sebastian Itu, principalul organizator. Acesta a
mai spus ca pana la momentul startului competitiei, toate probele vor fi bune. " Nu cred ca ploile anuntate
ca vor cadea zilele acestea vor avea vreun efect negative. Şi, oricum ar fi, noi trebuie sa muncim pentru ca
la momentul startului totul sa fie pus la punct ", a adaugat Itu.

 Proba speciala de la Crint va fi inaugurata in acest an, iar Itu crede ca ea le va solicita pilotilor la maxim
aptitudinile. "Speciala de la Crint este o proba noua despre care spun ca este 80 la suta buna si 20% nu,
pentru ca nu trebuie sa iti pui mintea cu stanca. Este a treia bucla, are 28 de kilometri si sunt sigur ca va fi
o proba selectiva si foarte grea. Participantii vor putea sa faca 3 treceri la Crint si doua la Şanta, pentru
recunoastere", a mai spus Itu.

 Pana ieri erau inscrise 21 de echipaje, printer care Dan Gartofan, Claudiu David, Ciprian Savu, Cristian
Toader, Ovidiu Tatu sau Aurel Cladoveanu.

 Raliul Sibiului-Pirelli va avea primul start vineri, pe 18 iulie, la ora 14.31, de pe platoul Salii
Transilvania. Vor fi 3 probe speciale si anume: Şanta de doua ori si autorcrossul care va avea loc pe pista
din spatele bazei Pompierul. Sambata, pe 19 iulie, startul va avea loc la ora 9.01, tot de la Sala
Transilvania. Se parcurge traseul Sadu - Rau Sadului - Rozdesti - Paltinis - coborare pe cheile Cibinului -
urcare pe Calugaru' - se ajunge la Sala Transilvania - si Sibiu spre Saliste - Crint - Sibiel - Orlat -
Calugaru' si de aici traseul se repeta. La ora 18, masinile vor ajunge la Sala Transilvania, pentru ca la ora
22 va incepe festivitatea de premiere.
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