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1,15 minute – record național

Cei  mai  iscusiți șoferi  la  schimbarea  roții  de  rezervă  locuiesc  la  Oradea.  Acest  lucru  reiese  din
clasamentul CAMPIONATULUI NAȚIONAL LA SCHIMBAT ROATA DE REZERVĂ, desfășurat la
sfârșitul săptămânii trecute în mai multe orașe din țară. Locul 1 l-a ocupat Jozsef Kribus. El a realizat la
Oradea timpul de 1,15 minute, fiind urmat de Mihai Sarkisian, care a  fost cronometrat la Sibiu  cu
timpul de 1,37 minute si de Norbert Kiss (1,47 minute) la concursul desfășurat la Oradea.
Campionatul  național  la schimbat roata de rezervă s-a  desfășurat  în  șapte orașe (Timișoara, Reșița,
Brașov, Sibiu, Oradea, Cluj și Iași). „Scopul evenimentului a fost unul de prevenție pentru a asigura un
plus de siguranță absolut necesar pentru fiecare conducător auto. Niciodată nu putem ști când suntem
puși  într-o  situație  dificilă în  trafic,  fiind  nevoiți  să  schimbăm o roată de  rezervă“,  spune Angela
Drăghia, manager de proiect.
Acțiunea a fost foarte reușită și totodată extrem de utilă pentru a asigura condiții perfecte siguranței in
trafic, declara la Timișoara Radu Bejenariu, arbitru oficial ACR, 
Acțiunea  organizată  de  Delticom OE (cauciucuridirect.ro)  a  reunit  zeci  de  persoane,  timpul
potrivnic, cu ploaie în foarte multe locații, a făcut însă ca unii înscriși în prealabil, să renunțe la
participare. Ideea acestei competiții a luat naștere dupa un curs de schimbat roata de rezervă
organizat  exclusiv  pentru  femei  în  urmă  cu  câteva  luni.  
Marele premiu al competiței a constat într-un set de cauciucuri oferit de  firma producătoare,
Continental.  Au  fost  premiați  si  câștigătorii  pe  fiecare  locație,  iar  câștigătorul  național  este
candidatul  lui  Delticom OE  pentru  a  participa  la  un  campionat  european  de  acest  gen  pe
renumitul circuit de Formula 1 Nürburging din Germania. 
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