
RO Tradiționalul Winter Rally Covasna nu își va desfășura ediția din 2023 

Toate încercările și eforturile organizatorice din acest an s-au lovit de un zid imens din prisma 

condițiilor meteorologice. Astfel, după ce evenimentul a fost amânat și ulterior reprogramat cu o zi 

mai devreme, în cele din urmă Winter Rally Covasna se ANULEAZĂ. 

Deși deloc ușoară, decizia survine în urma consultării concurenților de către organizator, aceștia 

declarându-se reticenți în ceea ce privește suprafața de concurs. Propriu-zis, alternanța dintre 

macadam, noroi și gheață transformă alegerea anvelopelor într-un subiect deosebit de incomod și 

dificil. Acest lucru face ca proba specială „Mica Siriu” să devină impracticabilă din punct de vedere al 

siguranței echipajelor înscrise și prezente în acest moment la Covasna. 

Având în vedere însă efortul concurenților de a se deplasa până în Covasna, organizatorul a găsit de 

cuviință să le ofere posibilitatea unei sesiuni de teste organizate, acest lucru rămânând însă la 

latitudinea sportivilor de a decide. În funcție de numărul celor ce vor semna „prezent” pentru 

sesiunea de teste, se va organiza și Super Speciala din centrul orașului Covasna, programată pentru 

vineri, 24 februarie, ora 17:00. 

 

EN The 2023's edition of the traditional Winter Rally Covasna is CANCELED! 

All the attempts and organizational efforts this year hit a huge wall in terms of weather conditions. 

Thus, after the event was postponed and later rescheduled a day earlier, the Covasna Winter Rally is 

finally CANCELED. 

Although by no means easy, the decision comes after the organizers consulted the competitors, who 

declared themselves reluctant regarding the competition area.  Actually, the alternation between 

gravel, mud and ice turns the choice of tires into a particularly uncomfortable and difficult subject. 

This makes the "Mica Siriu" special stage impracticable from the point of view of the safety of the 

crews registered and present at this moment in Covasna. 

However, considering the effort of the competitors to travel all the way to Covasna, the organizer 

decided to offer them the possibility of an organized test session, but this remains up to the athletes 

to decide. Depending on the number of those who will say "yes" for the test session, the Super 

Special will be organized in the center of Covasna, scheduled for Friday, February 24, at 17:00. 

 


