
Raliul Sibiului, pe lista scurta a IRC
Organizatorii `Raliul Sibiului` sunt in negocieri cu reprezentantii Intercontinental Rally Challenge pentru
a pune competitia in calendarul pentru 2012. In acest sens, editiile din 2010 si 2011 ale raliului sibian au
fost monitorizate de IRC, a doua competitie internationala ca importanta in domeniu, dupa WRC. 
  
  Sorin Itu, organizatorului Raliului Sibiului, a spus ca negocierile sunt avansate si ca abia acum urmeaza
partea cea mai grea, stabilirea unui buget pentru organizarea etapei. De altfel, propunerea sibienilor in
ceea ce priveste amplasarea parcului de service, a cartierului general si a probelor speciale a fost
conforma cu cerintele unei etape din IRC. `Am fost monitorizati, numai ca acum am facut niste pasi
mari. Mai avem nevoie de bugetul necesar organizarii etapei. Acum facem niste socoteli. Din cate stiu
eu, bugetul se ridica la 400.000, dar e doar o cifra aproximativa. Ne-am apucat deja de lucru.`, a declarat
Sorin Itu, organizatorul Raliului Sibiului. 
  
  Miza este foarte mare atat pentru competitie in sine, cat si pentru Romania si Sibiu, deoarece Eurosport
este canalul care transmite etapele din IRC. Pe langa aparitiile la televizor si in presa internationala,
Sibiul ar putea fi vizitat de turistii pasionati de cursele de raliu din toata lumea. Orasul a fost si pe placul
reprezentantului IRC, care a fost trimis pentru a monitoriza si analiza o eventuala includere a competitiei
sibiene in calendarul celei internationale. 
  
  ` IRC e, de fapt, un eveniment al Eurosport-ului. Eurosport-ul transmite etapele. Daca va veni Eurosport
in Sibiu, asta inseamna o saptamana de transmisiuni in direct: Startul competitiei, raliul propriu-zis, Piata
Mare din Sibiu etc.
  
  Normal, evenimentul va fi in iulie, pe 12 sau 13 iulie, in week-end-ul acela. Ar creste si veniturile
orasului, pentru ca vin mii de oameni la competitie. Sibiul corespunde cerintelor, avem aeroport, avem
hoteluri, zona e buna, iar autoritatile locale ne sustin`, a mai spus Sorin Itu.
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