
Raliul Sibiului - pentru piloti adevarati
Vineri incepe Sibiu Rally Show, ultima confruntare dintre pilotii care au participat in Campionatul
National de Raliuri din acest an.
  
  Considerata una dintre cele mai spectaculoase etape din Campionatul National de Raliuri, Sibiu Rally
Show este o competitie similara cu celebra Cursa a Campionilor. In acest an, Sibiu Rally Show este
programat sa aiba loc intre 5 si 6 noiembrie. In premiera, anul acesta competitia este deschisa pentru
pilotii de la fiecare grupa din campionat. `In premiera, la editia din acest an vor fi acceptati pilotii de la
toate grupele din Campionatul National de Raliuri, iar competitia se va desfasura timp de doua zile. Am
decis sa organizam competitii diferite, cu masinile de la fiecare grupa, pentru ca spectatorii sa aiba parte
de si mai mult spectacol`, a spus Sorin Itu, organizatorul Sibiu Rally Show.
  
  Vineri, 5 noiembrie, in prima zi a Sibiu Rally Show sunt programate duelurile dintre cei care concureaza
pe masini Dacia Logan si pilotii de la grupele H si K, startul fiind programat pentru ora 14:00. Sambata, 6
noiembrie, in cea de-a doua zi, se va da lupta la grupele A si N, masini cu tractiune integrala, startul fiind
programat la ora 10:00. Pana acum, la Sibiu Rally Show au triumfat Titi Aur in 2005 si 2006, Jarkko
Miettinen in 2007, Manuel Mihalache in 2008, Danny Ungur, la grupa A, si Gergo Szabo, la grupa N, in
2009. `Stiu ca anul acesta a fost unul mai dificil din punct de vedere financiar si ca sunt multi piloti care
nu au participat la toate etapele din Campionatul National de Raliuri. Tocmai de aceea am decis ca la
editia din acest an sa poata lua startul toti pilotii si sper ca acestia vor veni intr-un numar cat mai mare la
Sibiu Rally Show`, a adaugat Sorin Itu.
  
  Sibiu Dementor Rally Show se desfasoara pe acelasi circuit de rally-cross pe care se desfasoara si super
speciala din Raliul Sibiului. Anul viitor, etapa de la Sibiu se va desfasura tot in luna iulie.
  
  Leu revine
  
  Mihai Leu revine in cursele de masini dupa doi ani de pauza. Primul roman campion mondial la box
profesionist si campion national de raliuri in anul 2003, Leu intra in lupta pentru titlul de `Campionul
Campionilor`. `De cand sunt Team Managerul echipei Jack Daniel’s Rally Team mi-a revenit dorinta sa
fiu in masina de raliuri. Din acest motiv, dupa o pauza de doi ani, ma voi urca in masina lui Gergo Szabo
pentru show-ul de la Sibiu. Sper ca spectatorii sa fie in numar mare pentru ca este un eveniment care
merita sa fie vazut`, a spus Mihai Leu. Fostul mare pugilist a castigat in anul 2001 Raliul Sibiului. Celor
doi mari campioni, Mihai Leu si Gergo Szabo li se vor alatura Tempesta si Bogdan Marisca, pilotii
Napoca Rally Academy. Dupa ce si-a aparat titlul in Cupa Europei de Est la Raliuri, Tempesta vrea sa
faca spectacol pe circuitul de rally cross de la Sibiu. `Rally show-ul de la Sibiu este atat un moment de
distractie, cat si unul de spectacol. Este competitia care marcheaza finalul de sezon in Romania, iar eu
m-am simtit intotdeauna bine la Sibiu. Voi lua startul cu modelul Subaru pentru ca motorul Peugeot nu a
venit inca din Italia. Obiectivul meu este sa ma simt cat mai bine si `span` maxim, sper doar sa nu termin
pe pavilion, la fel ca anul trecut`, a spus Tempesta, al treilea pilot campion care si-a anuntat prezenta la
Sibiu.
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