
Turul Ciclist se incheie la Balea Lac
Cea de-a 46-a editie a Turului Ciclist al Romaniei, programat in perioada 6-13 iunie, va cuprinde sapte
etape si un prolog, iar in total vor fi parcursi 1.119 kilometri si va avea premii totale de aproximativ
35.000 de euro.

 La competitie vor participa 72 de ciclisti din Bulgaria, Grecia, Ucraina, Olanda, Ungaria, Italia,
Germania, Turcia si Romania. La conferinta de prezentare a editiei a 46-a a fost prezent si ministrul
Tineretului si Sportului, Monica Iacob-Ridzi, a care a spus despre competitie: "Va fi un tur de nota 10,
deoarece este cea de-a 46-a editie, iar 4 plus 6 egal 10. Va fi un tur de nota 10 si datorita implicarii
Ministerului Tineretului si Sportului, cu care avem o foarte buna relatie de colaborare, in ciuda crizei
economice, care ne afecteaza pe toti. Prin implicarea noastra, dorim sa-i incurajam pe tineri sa practice
acest sport dificil, sa se autodepaseasca si sa reprezinte Romania in competitiile internationale, asa cum a
facut-o Mircea Romascanu, triplu castigator al Turului Ciclist".

 Ministerul Tineretului si Sportului a oferit organizatorilor Turului Ciclist al Romaniei suma de 150.000
de lei. Pe langa aceasta suma, Federatia a mai primit un cec in valoare de 160.000 de lei de la sponsorul
BRD Group Societe Generale.

 Turul Romaniei este de categoria 2.2 si este inscris in calendarul Uniunii Cicliste Internationale (UCI).
Competitia este rezervata echipelor UCI continentale, echipelor nationale, regionale si de club, care
trebuie sa aiba in componenta rutieri Under 23 si clasificati Elite (minim 4, maxim 6).
 Turul Romaniei va porni de la Constanta si va trece prin Braila, Bacau, Botosani, Suceava, Targu
Neamt, Miercurea Ciuc, Sibiu si se va incheia la Balea Lac.
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