Warszawa,08.04.2014

Jerzy Dudek w Pucharze Volkswagen Castrol Cup
Były bramkarz reprezentacji Polski, Realu Madryt i Liverpoolu zdecydował się na rywalizację w
markowym pucharze Volkswagena. Już 25 kwietnia zobaczymy go podczas pierwszej rundy
Volkswagen Castrol Cup na legendarnym węgierskim torze Hungaroring. Po gościnnych
startach w ubiegłym roku, popularny bramkarz dołącza na stałe do grona zawodników
i wystartuje we wszystkich 7 zaplanowanych rundach Pucharu.
Drugi sezon innowacyjnego cyklu wyścigowego Volkswagen Castrol Cup rozpocznie się już 25
kwietnia. Areną, na której rozegra się pierwsza runda będzie znany z Formuły 1 węgierski tor
Hungaroring. W sumie odbędzie się 14 wyścigów w pięciu krajach. Rywalizować w nich będzie 23
zawodników z 8 krajów. W tym składzie zobaczymy Jerzego Dudka, który startuje z numerem 7.
- Zdecydowałem się po raz kolejny podjąć wyzwanie Volkswagen Castrol Cup. Tym razem jednak,
startuję jako pełnoprawny zawodnik. Wezmę udział we wszystkich 7 rundach Pucharu. Emocje sięgają
zenitu, a wielkie odliczanie do pierwszego wyścigu trwa. Wraz z pozostałymi zawodnikami uczestniczę
w testach i warsztatach przygotowawczych. Poznaję swoje możliwości i z każdym wyścigiem
nabieram większej pewności siebie na torze. Niewątpliwie motorsport stał się moją nową pasją, którą
zamierzam rozwijać. Trzymacie za mnie kciuki - mówi Jerzy Dudek, ambasador marki Castrol.
Logistyka, przygotowanie i serwis samochodów podczas każdej z 7 rund pucharu pozostają w gestii
organizatora. Zawodnicy ścigają się w identycznych, specjalnie przygotowanych 310 konnych
samochodach Volkswagen Golf GTI. Organizatorami cyklu są firmy Volkswagen Racing Polska,
Volkswagen Group Polska. Sponsorem strategicznym jest marka Castrol, która od wielu lat globalnie
wspiera Volkswagena w sportach motorowych.
Kalendarz siedmiu rund Pucharu Volkswagen Castrol Cup prezentuje się następująco:
* 25-27 kwietnia – Hungaroring (Węgry)
* 23-25 maja – Lausitzring (Niemcy)
* 13-15 czerwca – Tor Poznań (Polska)
* 8-10 sierpnia – Autodrom Most (Czechy)
* 22-24 sierpnia – Slovakia Ring (Słowacja)
* 12-14 września – Brno (Czechy)
* 26-28 września – Tor Poznań (Polska)
Sponsorzy główni: Castrol, Hankook, VW Bank Polska oraz STS Centrum Dystrybucji Samochodów.
Partnerzy: VW Motorsport, Volkswagen R GmbH, PZM, ATS, OMP, Bilstein oraz Eibach.
Kontakt dla mediów:
• Tomasz Tonder, Volkswagen PR Manager, tel. 690 406 401, e-mail:
tomasz.tonder@volkswagen.pl
• Dorota Staszewska – Kumiszcze, Castrol Sponsorship & Public Relation Manager, tel. 663
994 862, e-mail: dorota.staszewska-kumiszcze@castrol.com
• Koordynacja Agencja: Małgorzata Brychcy, tel. 502 091 035, e-mail:
malgorzata.brychcy@idpr.pl
Więcej informacji o VWCC pod adresem www.volkswagencastrolcup.pl
Link do galerii zdjęć: https://app.box.com/s/cs7bciddcri9ndetenwf
Odwiedź VWCC w mediach społecznościowych:

