
Specialisti pe macadam
Raliul Sibiului Pirelli 2008 se anunta cea mai reusita cursa desfasurata vreodata in Sibiu. in primul rand,
datorita numarului mare de echipaje inscrise la start, 63, numar record in istoria recenta a competitiei ce
se desfasoara in fiecare an la Sibiu. Raliul Sibiului este prima etapa de macadam din calendarul
Campionatului de Raliuri al Romaniei. In acest an, pe langa rutierii autohtoni, in cursa s-au inscris un
echipaj din Finlanda, unul din Ungaria si unul din Austria.

 Favoritul etapei de macadam este cu siguranta Jarkko Miettinen, liderul actual al clasamentului general.
"Am auzit ca raliul de la Sibiu este unul foarte casant si ca urmare in fiecare an se inregistreaza
numeroase abandonuri. Venim la aceasta cursa dupa un forfait la Cluj si este cat se poate de clar ca nici
nu ne putem gandi la inca un esec de asemenea natura. Totusi, la raliuri se poate intampla orice si ca
atare, disputa este deschisa oricarui rezultat", a spus Jarkko Miettinen. Un alt specialist pe macadam este
si Marco Tempestini. Italianul ocupa pozitia a doua in clasamentul general cu un total de 22,5 puncte.
„Sibiul este prima etapa de macadam, suprafata noastra preferata, pe care cred ca vom merge mai bine
decat pe asfalt. Este insa un raliu dur, foarte solicitant pentru masina, si de aceea am hotarat sa alergam cu
Subaru N 12. Chiar daca N14 este mai rapid, cred ca cel mai important lucru la Sibiu este sa ajungi la
sosire, iar masina de anul trecut se preteaza mai bine la o astfel de suprafata accidentata, ne da incredere
mai mare. Cum am mai spus, Sibiul va fi determinant in lupta pentru titlu, dar noi suntem increzatori in
capacitatile noastre. Şi daca la Cluj anuntam ca suntem pregatiti, pot spune ca pentru Sibiu suntem si mai
pregatiti ", a spus Tempestini.

 Dupa ce aseara, startul festiv a fost dat in Piata Mare, la ora 19, masinile se vor intrece astazi pe bune. La
ora 9, bolizii vor porni ca din pusca, din fata Salii Transilvania intr-o intrecere care se anunta extrem de
spectaculoasa si de imprevizibila. Regruparea se face in muntii Cindrelului iar soferii vor forta la maxim
caii putere pe drumurile intortocheate ale Şantei. Prima etapa este compusa din trei probe speciale ca
sambata sa aiba loc alte 8, la Sadu, Cheile Cibinului, Gatul Berbecului sau Orlat.
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