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Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate,
desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2020
ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII
ŞI ORGANIZAŢII
20. Eveniment sportiv ”Transilvania Motor Show”
Asociatia Mures Rally Team intenționează sa organizeze un eveniment de deschidere
de sezon și în 2020 cu scopul de a mediatiza Complexul Transilvania Motor Ring si de a
atrage sportivi cu renume intern si international in motorsport, pasionati ai sportului
cu motor precum si scpectatori pe parcursul a trei zile (10-12.04.2020). In cadrul
acestui eveniment vor fi urmatoarele activitati:
- Etapa din cadrul campionatului italian de anduranta 4h Endurance
- Etapa test din cadrul campionatului Italian Rally Circuit
- Prima etapa din Campionatul National de masini istorice
- Cupa Moto
- Drag Racing
- Trackday cu antrenamente libere si calificari pentru etapele de competitie
- Expo auto-moto tuning
- Expo auto-moto marci si modele producatori
- Concurs car audio (Prima etapa din campionatul national dB Drag
- Demo kart copii (sportivi licentiati)
- Demo drift
- Teste comparative auto-moto
- Teste pe simulatoare
- Concert
- Foodcourt
Cu acest eveniment Asociatia Mures Rally Team dorește să promoveze Complexul
Transilvania Motor Ring si motorsportul muresean, dar si siguranța pe circuit
(practicarea motorsportului in conditii de siguranta pe un circuit de viteza).
Ținând cont de statistica accidentelor rutiere si cauzele lor prin acest eveniment
dorim sa atragem tinerii teribilisti de pe sosele pe circuit intr-un cadru organizat cu
masurile de securitate necesare.
În sprijinul organizării Evenimentului sportiv ”Transilvania Motor Show”, Consiliul
Județean Mureș pune la dispoziția organizatorilor, Complexul Transilvania Motor Ring,
în regim gratuit, doar pentru organizarea și desfășurarea evenimentului menționat,
respectiv 10 – 12 aprilie 2020.

Organizator: Club Sportiv Mureș Rally Team
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 10-12 aprilie 2020
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