
Teste pentru puncte
Cu cateva zile inainte de startul celei de-a doua etape din Campionatul National de Raliuri, echipajul Jean
Tatu – Levente Csegzy au efectuat o serie de teste pe drumul spre Paltinis. Timp de cateva ore, cei doi au
incercat diverse setari pentru masina, un Subaru Impreza WRX STI N11, pe care vor evolua cu numarul
de concurs 31. La finele antrenamentului, pilotul sibian s-a declarat multumit. „Am inceput sa cunoastem
comportamentul masinii. Am si ales un traseu care sa semene, pe cat posibil, cu cel de la Resita. Masina
pot spune ca s-a comportat excelent. Am incercat cateva setari ale transmisiei, iar rezultatele au fost
multumitoare ", spune Jean Tatu.
 CHIAR daca se afla abia la doua cursa cu noua masina, cei doi isi doresc ca la finele cursei de la Resita
sa fie clasati in zona punctelor. Totusi, pilotul sibian este convins ca va avea de trecut un test dificil. „in
primul rand ne dorim sa avem un comportament superior celui de la Brasov. Vom avea parte de un traseu
lung si dificil, in acelasi timp. Sper doar sa avem parte de niste conditii meteo favorabile, iar in timpul
cursei alegerea pneurilor sa nu fie o problema de sansa ", spune sibianul.
 La cursa de la Resita, pilotul sibian va avea parte si de sprijinul inginerului german Detlef, care va seta
partea electronica a masinii. De asemenea, la cursa, pe langa echipa proprie de mecanici, sibienii vor
primi sprijin si din partea echipei de mecanici ale campionului national Dan Gartofan.
 LA ACEASTĂ cursa sibienii vor un rezultat bun, daca se poate, incununat cu primele puncte din
clasament in acest sezon.
 La testele de la Paltinis, alaturi de cei doi sibienii a participat si Ovidiu Tatu, fratele lui Jean Tatu. Fost
campion balcanic la karting acesta ar putea debuta, la Brasov, la Campionatul de Viteza in Coasta. El
urmeaza sa alerge la bordul masinii Renault Clio RS, de grupa A, aceeasi pe care echipajul Tatu – Csegzy
a evoluat sezonul trecut in Campionatul de Raliuri. „Pentru primul contact pot spune ca m-am simtit
foarte bine, doar ca este nevoie de multa munca si antrenament ", spune Ovidiu Tatu.
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