
BCR LEASING RALLY TEAM ONORATĂ DE 
PARTICIPAREA LA PRIMUL SĂU RALIU ÎN 

IRC 

Sibiu, 17 iulie 2012 – Raliul Sibiului este cea mai importantă etapă a 
sezonului competiţional 2012, constituind cea de-a opta etapă a 
Intercontinental Rally Challenge, etapa a cincea din Campionatul 
Naţional de Raliuri, precum şi etapă eveniment din FIA European Rally 
Cup. Pentru BCR Leasing Rally Team este etapa la care obiectivele 
principale sunt consolidarea poziţiei de lider în clasamentul echipelor 
şi recăpătarea primei poziţii în clasamentul general de către Vali 
Porcişteanu, aflat în acest moment la distanţă de numai un punct de 
primul loc. 

După etapa disputată la Cluj, BCR Leasing Rally Team conduce în clasamentul echipelor, la 

distanţă de 37 puncte faţă de următoarea clasată. Valentin Porcişteanu, deşi a pierdut prima 

poziţie la general, se află la numai un punct de locul întâi al clasamentului. Edwin Keleti ocupă 

locul al treilea al clasei 3 după patru etape, ca şi Bogdan Năstase la clasa 9, iar Alex Filip este 

liderul detaşat al clasei 5. Din aceste poziţii, cu obiective bine determinate şi cu o mare dorinţă 

de spectacol pe probele speciale, abordează membrii BCR Leasing Rally Team etapa de la Sibiu. 

 „În weekendul ce urmează ne aşteaptă cel mai important eveniment automobilistic al anului în 

România şi ne bucurăm că luăm parte la această cursă alături de nume importante din 

automobilismul internaţional. Obiectivul principal este să trecem cu bine linia de sosire după 

parcurgerea celor 200 km de probă specială, care vor solicita extrem de mult maşinile de 

concurs, dar şi membrii echipajelor, prin configuraţia probelor, dar şi din cauza temperaturilor 

ridicate. Este foarte greu să faci un pronostic corect la un astfel de raliu. Cel mai bun exemplu 

ar fi anul 2011, când pe ultima probă specială clasamentul final a fost complet bulversat. Tot la 

capitolul obiective, ne dorim să ne recăpătăm poziţia de lideri ai clasamentului general al CNR 

după cinci etape. Aşadar, ne vedem la Sibiu, unde cu siguranţă spectacolul va fi garantat. Un 

raliu în care putem spune că se accelerează mai mult cu <capul> decât cu piciorul!” – Valentin 

Porcişteanu 

Edwin Keleti - "Am o emoţie pozitivă înainte de Raliul Sibiului. Anul acesta organizatorul a 

reuşit marele salt şi a ajuns cu competiţia în Intercontinental Rally Challenge! Pe lângă 

dificultatea dublată a traseului, datorită numărului dublu de kilometri, este o onoare pentru noi 

să concurăm într-o companie atât de selectă! Pentru mine este a treia participare în competiţii 

internaţionale, după cele două prezenţe în WRC, şi de abia aştept startul! Va fi foarte greu, 

extrem de cald, însă maşina este pregătită perfect de echipa tehnică Colina Motors, iar pneurile 

Pirelli sunt sigur că vor fi la înălţime! Aşteptăm susţinătorii echipei BCR Leasing Rally Team pe 

probe!" 



Alex Filip - „Suntem foarte bine pregătiţi, din toate punctele de vedere, pentru etapa sibiană. 

Participarea într-o competiţie internaţională este visul oricărui pilot, iar acum voi putea profita 

de această oportunitate. Faptul că maşina noastră de concurs se află pe vizualul de promovare a 

evenimentului ne obligă la spectacol, cu atât mai mult cu cât se anunţă o etapă cu <tribunele 

pline>.”  

„Mulţumită organizatorilor, care au făcut posibilă includerea Raliului Sibiului în calendarul 

IRC, ne aşteaptă o evoluţie în faţa a mii de specatatori, pe 200 km de macadam dur şi 

competitiv. Este un raliu foarte greu, care va necesita toate resursele pentru a fi terminat cu 

bine. Urmărim să fructificăm pregătirea şi experienţa echipei şi sperăm ca evoluţia membrilor 

BCR Leasing Rally Team să încânte publicul prezent pe probele speciale.” – Alexandru Piţigoi, 

Director General Colina Motors. 

„Sunt convins că Raliul Sibiului va fi un spectacol memorabil pentru cei care apreciază energia, 

sportivitatea şi virtuozitatea unei astfel de competiţii. Toţi clienţii şi partenerii BCR Leasing din 

zona Sibiu au fost invitaţi să susţină echipa la cel mai aşteptat eveniment automobilistic al 

anului. Sperăm că evoluţia BCR Leasing Rally Team în concurs să confirme deopotrivă 

eforturile şi dedicaţia piloţilor, precum şi aşteptările noastre, cei mai fideli suporteri ai săi.”  a 

declarat Bogdan Speteanu, Director General BCR Leasing. 

Raliul Sibiului se va desfăşura în perioada 19-21 iulie 2012, pe o suprafaţă mixtă de rulare. Cu o 

lungime totală de 557,90 km, competiţia va fi disputată pe 12 probe speciale, cu o lungime de 

200,20 km. 

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALIURI (înainte de Sibiu Rally Romania) 

Pilot / Maşină / Total puncte 

1. Csaba Spitzmuller (HUN) / Mitsubishi Lancer Evo IX / 76.0 

2. Valentin Porcişteanu (ROU) / Mitsubishi Lancer Evo IX / 75.0 

3. Dan Gîrtofan (ROU) / Skoda Fabia S2000 / 51.0 

4. Francois Delecour (FRA) / Peugeot 207 S2000 / 43.0 

5. Gergo Szabo (HUN) / Mitsubishi Lancer Evo X / 40.0 

INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE (înainte de Sibiu Rally Romania) 

Pilot / Maşină / Total puncte 

1. Andreas Mikkelsen (NOR) / Skoda Fabia S2000 / 107.0 

2. Jan Kopecky (CZE) / Skoda Fabia S2000 / 83.0 

3. Juho Hanninen (FIN) / Skoda Fabia S2000 / 68.0 

4. Sepp Wiegand (GER) / Skoda Fabia S2000 / 52.0 

5. Giandomenico Basso (ITA) / proton Satria Neo S2000 / 40.0 


