Transilvania Motor Ring omologat pentru competiții automobilistice
Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, și directorul Complexului
Transilvania Motor Ring, Thomas Moldovan, au prezentat astăzi în cadrul unei
conferințe de presă certificatul de omologare al Circuitului obținut din partea
Federației Române de Automobilism Sportiv.
Din punct de vedere administrativ, de la momentul organizării în luna noiembrie a
evenimentului de inaugurare a Complexului, echipa de administrare a acestuia a
demarat procedurile necesare în vederea omologării circuitului. Rezultatele nu au
întârziat să apară, documentul remis de Federației Române de Automobilism
Sportiv (FRAS) fiind dovada faptului că Transilvania Motor Ring îndeplinește
condițiile de siguranță necesară pentru desfășurarea de competiții.
”Este un moment important în viața Transilvania Motor Ring. Obținerea acestui
document este un răspuns clar întrebărilor ridicate în ultima perioadă de anumiți
reprezentanți ai presei și celor care au catalogat acest circuit ca fiind nefolosibil
pentru anumite competiții. Iată dovada, Federația Română de Automobilism este
singurul for care poate să acorde certificate de omologare, iar săptămâna trecută
ne-au transmis documentul oficial. Transilvania Motor Ring a fost un proiect pe
care l-am preluat într-o anumită fază de construcție și eram îngrijorați pentru că
la acel moment nu știam cum vom reuși să-l finalizăm. Iată că am reușit, anul
trecut a fost inaugurat, acum la început de an avem această omologare și sunt
convins că vor fi foarte multe competiții”, a spus președintele Consiliului
Județean, Péter Ferenc.
În perioada următoare se dorește obținerea certificatelor de omologare și de la
Federația Română de Motociclism și Federația Internațională de Automobilism.
”Săptămâna viitoare vom avea vizite din partea Federației Naționale de
Motociclism dar și din partea celei europene în vederea omologării circuitului și
pentru curse de motociclism. Având în vedere că deja ei au mai efectuat câteva
vizite și ne-au trasat anumite sarcini pentru o serie de măsuri suplimentare, ei au
și programat deja un campionat european în luna septembrie. Procedurile de
omologare pentru aceste curse vor fi finalizate până atunci. Suntem, de
asemenea, în curs de omologare de la Federația Internațională de Automobilism
și vom primi în luna mai vizita președintelui comisiei de omologare a acestei
Federații și sperăm să obținem și acest certificate în cursul anului 2019.
Omologarea internațională vine și cu competiții internaționale majore, una
dintre condițiile acestei omologării fiind aceia că Federația trebuie să asigure
organizarea a minim trei competiții mari ”, a declarat directorul Complexului
Transilvania Motor Ring, Thomas Moldovan.

Organizatorii de evenimente dedicate sporturilor cu motor au arătat un interes
deosebit pentru Transilvania Motor Ring, până acum fiind programate pentru acest
an 30 de evenimente. Astfel, Federația Română de Motociclism a inclus în
calendarul competițional pentru perioada 20-22 septembrie 2019 desfășurarea în
județul Mureș a Campionatului Est European de Motociclism Viteză. Federația
Română de Automobilism Sportiv a inclus în calendarul competițional pentru anul
2019, un număr de 6 competiții de automobilism, respectiv 12-14 aprilie Time
Attack, 20 aprilie Drift-Track Day, 07-09 iunie Drag Racing, 21-23 iunie Drift, 5-7
iulie Campionatul National de Vehicule Electrice si Energii Alternative +Time
Attack, 4-6 octombrie Time Attack. Automobil Clubul Român și-a exprimat intenția
de a organiza 3 evenimente în acest an la Transilvania Motor Ring. De asemenea,
există rezervări pentru mai multe evenimente particulare.
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