
NE AŞTEAPTĂ UN RALIU FRUMOS, ÎNTR-
O ATMOSFERĂ PLĂCUTĂ, DAR INTENSĂ 

 

 Primele impresii de la recunoaşteri 

 BCR Leasing Rally Team urează succes organizatorilor Raliului Deltei! 

 Echipa urmăreşte locul I la toate clasele la care concurează 

Raliul Deltei, Tulcea, CNRD 2013 – BCR Leasing Rally Team porneşte cu încredere la Raliul 

Deltei – un raliu de tradiţie revenit “în forţă” în Campionatul Naţional de Raliuri după 20 de ani 

de la ultima ediţie. Cu o mediatizare mult peste media altor etape din campionat, cu probe 

frumoase şi peisaje deosebite, dar mai ales cu organizatori pasionaţi de ceea ce fac, Raliul Deltei 

va demonstra probabil că merită să fie inclus şi în programul competiţional din sezonul viitor. 

Întreaga echipă BCR Leasing Rally Team urează success organizatorilor. 

Echipa BCR Leasing va urmări sa-şi menţină locul III pe podium în clasamentul pe echipe, iar 

cele 3 echipaje participante la acest raliu îşi doresc să câştige poziţiile fruntaşe la clasele la care 

concurează: Edwin Keleti / Botond Csomortani la clasa 3, Alexandru Filip / Bogdan Iancu la 

clasa 5 şi 2WD, Octavian Tîrnovean/Alexandru Popidan la clasa 9 şi în Cupa Dacia. Echipajul 

Valentin Porcişteanu / Dan Dobre va absenta de la aceasta etapa, raliul Deltei nefiind inclus în 

programul lor competiţional din acest sezon. 

Prezent la recunoaşteri, Edwin Keleti s-a declarat încântat după primele impresii de la faţa 

locului: “Ne bucurăm extrem de mult că venim într-o zonă geografică extrem de frumoasă şi la 

un raliu de tradiţie, ce revine după o pauză prea lungă. Faptul că inimoasa echipă 

organizatorică beneficiază de colaborarea cu experimentaţii sibieni, ne dă speranţe că raliul va 

fi foarte reuşit! Ne bucură să mergem pe probe noi pentru toţi! Băietii de la Colina Motorsport 

au pregătit exemplar maşina, pe care, de altfel, am testat-o un pic în weekend la Constanţa! 

Din păcate, Boti încă se resimte dupa accidentul din Azore iar eu mi-am scrântit un deget la 

mâna stângă în timpul demonstraţilor de pe malul mării, aşa că încă nu ştim la ce să ne aşteptăm! 

Dar cel mai important challenge este să fie suficienţi spectatori pe probe! Fie ca cei mai buni să 

câştige!” 

Şi Alex Filip priveşte cu entuzism etapa din acest weekend: “Am sosit la Tulcea cu gândul la 

senzaţiile extraordinare pe care le poţi avea pe macadam, suprafaţa mea preferată. În urma 

recunoaşterilor, sunt foarte încântat de configuraţia şi calitatea traseului. Am încercat să scriem 

caietul de dictare cât mai bine pentru că asta cred că este cheia succesului într-un raliu nou. 



Atmosfera de aici este diferită şi felicit organizatorul încă de pe acum! Mulţumim partenerilor 

noştri pentru că ne-am putut alinia şi la startul acestei curse şi sperăm să ne întoarcem acasă cu 

un rezultat bun, deşi lupta cu Bogdan Barbu, Sebastian Barbu, Sorin Badea, Vlad Stoica şi 

Adrian Răspopa nu va fi deloc uşoară.” 

Octavian Tîrnovean, reprezentantul BCR Leasing Rally Team în Cupa Dacia, declara: „Am 

asteptat cu nerăbdare prima etapă de macadam din acest sezon iar acum, după ce am vazut 

probele, putem spune că vom avea parte de probe frumoase şi tehnice. Totodată, suntem 

pregătiţi pentru lupta în cadrul Cupei Dacia, dar şi la clasă.” 

Alexandru Piţigoi – director general Colina Motorsport transmite aceleaşi gânduri bune 

organizatorilor şi aşteaptă fanii într-un număr cât mai mare pe probele speciale: “Ne bucurăm că 

participăm la un raliu nou, la care toţi membrii echipei se simt foarte bine şi motivaţi să dea tot 

ce au mai bun în concurs. Suntem conştienţi că fără prezenţa lui Vali la startul acestei etape ne 

va fi greu să luptăm pentru primul loc la echipe, însă avem toată încrederea în ceilalţi membri ai 

BCR Leasing Rally Team că vom fi în prima linie în lupta pentru podium. Felicităm 

organizatorul raliului pentru calitatea probelor şi a documentelor, pentru implicare şi 

promovare.” 

Bogdan Speteanu, Director General BCR Leasing a declarat: „Ne asteptam ca aceasta etapa 

care reia un raliu de traditie să ofere publicului o experienţă memorabila, bazată pe curaj, 

performanţă şi sportivitate, cu atat mai mult cu cat BCR Leasing se numara printre sustinatorii 

evenimentului. Dorim succes organizatorilor si deplina reusita echipei noastre.” 

BCR Leasing Rally Team este susţinută în 2013 de BCR Leasing, Omniasig, Mobil 1 prin Star 

Lubricants, Pirelli, Colina Motorsport, Cronus e-Business, GrECo, Nespresso, Orange, 

Renault, Radio ZU, Wheels Spedition, Keleti Advanced Driving Consultants. 

Raliul Deltei, a treia etapă a Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2013, se va desfăşura la 

Tulcea în perioada 30 mai – 1 iunie, pe macadam. Ediţia din 2013 a Raliului Deltei va fi prima 

organizată după o pauză competiţională de 20 de ani, având o lungime totală de 463.5 km şi un 

număr de 10 probe speciale acoperind 109.8 km. 

 


