
 

 
 

 
 

Informacja prasowa, 15 października 2014 
 

Mistrz Polski wśród gwiazd na legendarnym torze 
 
Robertas Kupcikas – zwycięzca tegorocznego Volkswagen Castrol Cup i świeżo upieczony 
wyścigowy mistrz Polski już w najbliższy weekend sprawdzi formę kierowców regularnie 
startujących w prestiżowej serii Scirocco R-Cup. Litwin weźmie udział w finałowej rundzie tego 
cyklu na legendarnym niemieckim torze Hockenheim. 
 
Scirocco R-Cup, czyli puchar Volkswagena Scirocco to jedna z najbardziej prestiżowych serii 
wyścigów samochodów turystycznych na świecie. W tym sezonie zawody rozgrywane są na torach w 
Niemczech i Austrii w towarzystwie legendarnej serii DTM. Historia Scirocco R-Cup sięga 1976 r. 
kiedy to właśnie na torze Hockenheim rozegrano pierwszy wyścig markowego pucharu Volkswagena. 
Młodzi kierowcy ścigali się w nim identycznymi Volkswagenami Scirocco napędzanymi 105-konnymi 
silnikami. 
 
Scirocco R-Cup w obecnej formule funkcjonuje od 2010 r. Kierowcy rywalizują za kierownicą 
samochodów napędzanych 2-litrowymi silnikami TSI o mocy 235 KM. Podobnie jak w Volkswagen 
Castrol Cup, także i w Scirocco R-Cup kierowcy mają do dyspozycji system Push – to – Pass, który 
pozwala chwilowo zwiększyć moc silnika o 50 KM. Co ciekawe silniki pucharowych Scirocco nie są 
zasilane benzyną lecz gazem ziemnym, co czyni z tego pucharu najbardziej ekologiczną serię 
wyścigową świata. 
 
Na weekend 17-19 października zaplanowano ostatnią rundę Scirocco R-Cup 2014. Wśród 25 
kierowców, którzy wezmą udział w zawodach na znanym z Formuły 1 torze Hockenheim, będzie także 
Robertas Kupcikas. Zwycięzca Volkswagen Castrol Cup ma szansę sprawdzić się za kierownicą 
Scirocco dzięki programowi wymiany kierowców między seriami wyścigowymi Volkswagena. Ten 
program umożliwia utalentowanym zawodnikom z całego świata zdobywanie doświadczenia i naukę 
poprzez poznawanie charakterystyki innych serii wyścigowych. Rok temu Jan Kisiel – trzeci zawodnik 
Volkswagen Castrol Cup 2013 otrzymał szansę startu w rundzie meksykańskiej Formuły LatAm 
powered by Volkswagen. W tym roku do programu wymiany oprócz Kupcikasa zakwalifikowano także 
Gosię Rdest i Dylana Pereirę. Już wkrótce Gosia i Dylan wystartują w jednej z rund indyjskiego 
pucharu Volkswagena Polo. Robertas Kupcikas nie będzie jednak pierwszym wyścigowym mistrzem 
Polski, któremu przyjdzie rywalizować na Hockenheim. Przed Litwinem z sukcesami rywalizowali na 
tym obiekcie Adam Gładysz, Mateusz Lisowski i Maciek Steinhof – wszyscy za kierownicą 
pucharowych Scirocco – takich, jakim wystartuje Kupcikas. 
 
Na Hockehneim Kupcikas po raz kolejny w tym sezonie będzie miał okazję zmierzyć się ze zwycięzcą 
tegorocznego Scirocco R-Cup – Jordanem Lee Pepperem. Ci dwaj kierowcy po raz pierwszy 
rywalizowali podczas finałowej rundy Volkswagen Castrol Cup na torze w Poznaniu, podczas której 
kierowca z RPA zaliczył gościnny występ w polskim pucharze. Dla doświadczonego Kupcikasa będzie 
to debiut za kierownicą wyścigowego Volkswagena Scirocco, dlatego też kierowca z Wilna będzie 
mógł liczyć na wsparcie Adama Gładysza. Czynny kierowca wyścigowy, który w sezonie 2014 
rywalizował za kierownicą Porsche 911 i koordynator sportowy Volkswagen Castrol Cup, jak mało kto 
zna Scirocco R-Cup. Kierowca z Tarnowa z powodzeniem rywalizował w tej serii w sezonach 2010-
2012. 
 
Wyścigowy weekend na Hockenheim Robertas Kupcikas zacznie od sesji treningowej, którą 
zaplanowano na piątek, 17 października, na godzinę 15:45. Z kolei w sobotę o 12:40 Kupcikas 
powalczy o jak najlepszą pozycję startową podczas 30-minutowych kwalifikacji. Tego samego dnia o 
17:10 odbędzie się finałowy wyścig sezonu 2014 Scirocco R-Cup. Zmagania w wyścigu będzie można 
obejrzeć na żywo w internecie, dzięki technologii live streamingu. Bezpłatna transmisja będzie 
dostępna na stronie www.volkswagen-motorsport.com. 
 
www.volkswagencastrolcup.pl – najświeższe informacje 
Na stronie internetowej pucharu www.volkswagencastrolcup.pl dostępne są informacje dotyczące 
wszystkich rund, zawodników, torów wyścigowych oraz samochodu. W ciągu weekendu wyścigowego 
publikowane będą aktualne informacje o przebiegu treningów, kwalifikacji oraz wyścigów. W zakładce 
media zamieszczane są komunikaty prasowe oraz zdjęcia. 
 



 
 
Kontakt do Organizatora: Volkswagen Racing Polska, www.vwracing.pl: 
 

• Adam Gładysz, Koordynator Sportowy Volkswagen Castrol Cup, tel. +48 14 674 
12 04,  
email: adam@gladyszracing.pl 

• Waldemar Pabijan, Koordynator Techniczny Volkswagen Castrol Cup, tel. +48 694 430 258, 
email: w.pabijan@vwracing.pl 

 
Sponsor tytularny: Castrol 
 
Sponsorzy główni: Hankook, VW Bank Polska oraz STS Centrum Dystrybucji Samochodów.  
 
Partnerzy: VW Motorsport, Volkswagen R GmbH, PZM, ATS, OMP, Bilstein oraz Eibach.  
 
Galeria zdjęć: 
 
FTP: ftp.vwcc.pl 
Login: vwcc2014@vwcc.pl 
Pass: media 
 
Odwiedź VWCC w mediach społecznościowych: 

  


