
Sitterli castiga pariul cu Cindrea
Prefectul judetului Sibiu, Ovidiu Sitterli, a reusit sa termine semi-maratonul de 18 kilometri. Ovidiu
Sitterli s-a clasat pe locul 4, cu un timp de alergare de 117,35 minute. in felul acesta, Sitterli si-a respectat
pariul pe care l-a pus cu presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea: Sitterli termina cursa, iar
Cindrea construieste pista. Peste 200 de sibieni au participat la cele doua curse: cea de alergare si cea de
ciclism. Numarul mare de participanti i-a bucurat pe organizatori, motiv pentru care spun ca vor sa repete
concursurile. "Ma bucur ca am reusit sa termin cursa.
  
  Momentul in care am ajuns si am dat domnului presedinte (presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan
Cindrea, n.r.) numarul de participare reprezinta stafeta pentru construirea pistei de biciclete. Sunt convins
ca se va construi, pentru ca toti sibienii au venit si au participat pentru ca aceasta pista sa fie construita. A
fost destul de greu. Proba de varf a fost dealul de la Rasinari, a fost foarte greu, dar am trecut cu bine ", a
declarat prefectul Ovidiu Sitterli.
  
  
  
  Cindrea promite ca se va tine de cuvant
  
  
  
  Presedintele Consiliului Judetean a declarat, la finalul cursei, ca pista se va face, dar in afara partii
carosabile, pentru a nu incurca traficul. "Vrem sa nu il ducem pe drum, ci in afara partii carosabile
(traseul pentru pista de biciclete - n.red.) pentru a nu incurca traficul. Intentionam ca anul acesta sa
terminam proiectul si la anul sa trecem la executie probabil si pe fonduri europene pentru ca exista, din
2014, linii de finantare. Speram ca nu anul viitor, sfarsitul anului viitor sau celalalt, sa fie pista rezolvata.
Ce e important este ca au fost foarte multi participanti. Asta inseamna ca sibienii isi doresc miscare ", a
declarat Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Evenimentul de ieri a fost organizat sub deviza "Miscare pentru sanatate ". Printre participanti, la Crosul
primaverii s-a aflat si un sibian in varsta de 82 de ani, care a alergat putin peste 2 kilometri. Acesta a fost,
de altfel, premiat pentru participare. La cros a participat si primarul comunei Rasinari, Bogdan Bucur,
insa doar pe distanta Sibiu - Rasinari, el sustinand trasarea pistei prin comuna.
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