
 

 

Kruger utrzymuje poranną formę i zdobywa pole 

position  

Kwalifikacje na torze Oschersleben rozpoczęły się w sobotnie popołudnie 

dokładnie o godzinie 16.30. Podobnie jak podczas wcześniejszych 

treningów, 25 kierowców startujących w Niemczech musiało zmagać się z 

legendarnym torem, na którym przez cały dzeień panowała bardzo 

zmienna pogoda. W czasie 30 minut rywalizacji byliśmy świadkami 

ogromnych emocji i wielu przetasowań na czołowych miejscach. 

Ostatecznie pierwsze pole startowe przed jutrzejszym wyścigiem 

przypadło Jeffreyowi Krugerowi, który z czasem 1:41.620 pokonał 

drugiego Marcusa Flucha. 

Attached please find an English version of the press release 

25 kierowców startujących w tegorocznych zmaganiach Volkswagen Golf Cup 
przystąpiło do rywalizacji w kwalifikacjach, jednak do końca nie było wiadomo, jakie 
będą warunki atmosferyczne podczas 30-minutowej sesji. Nad torem w Saksonii raz 
świeciło słońce, raz pojawiały się przelotne opady, jednak ostatecznie zawodnicy byli w 
stanie ukończyć dzisiejszy dzień na suchej nawierzchni, nie używając opon 
przeznaczonych na deszcz. 
 
Początkowo tempo narzucali Dylan Pereira oraz Marcus Fluch, jednak później do walki 
włączył się także Michał Gadomski oraz Jeffrey Kruger, który początkowo miał 
problemy z odnalezieniem się na torze, jednak później przejechał bardzo szybkie kółko, 
dzięki czemu udało mu sie znaleźć na czele tabeli wyników. W ostatnich minutach sesji 
rywale zaciekle walczyli o pierwsze miejsce startowe, choć okazało się, że 
bezskutecznie, gdyż czas kierowcy z RPA był poza zasięgiem.  
 
Ostatecznie druga lokata przypadła Marcusowi Fluchowi, a czołową trójkę uzupełnił 
Michał Gadomski. Na czwartym miejscu uplasował się najszybszy w pierwszej sesji 
treningowej Dylan Pereira, przed Andre Giesem oraz Manuelem Fahnauerem. Siódmy 
był jedyny Fin w stawce - Simo Muhonen, natomiast czołową dziesiątkę uzupełnili 
Adam Rzepecki oraz debiutujący w pucharze Piotr Parys i Marcin Jaros. Na dwunastym 
miejscu uplasowała się Gosia Rdest. Jerzy Dudek swój drugi pełny sezon startów w 
pucharze Golfa rozpoczął od 22. lokaty w kwalifikacjach.  
 
Wypowiedzi zawodników po kwalifikacjach: 
 



Jeffrey Kruger (P1): - Wszystko poszło dobrze, więc jestem bardzo zadowolony z 
wyniku pierwszych w tym sezonie kwalifikacji. Jutro jest jednak kolejny dzień i wiele 
może się zdarzyć. Podczas treningów sprawdzaliśmy różne ciśnienia w oponach i 
chyba znaleźliśmy takie, które powinny zapewnić nam stałe osiągi na dystansie 
wyścigu. Mam więc nadzieję, że jutro wszystko pójdzie po naszej myśli. Wolałbym, 
żeby było ciepło i tor pozostał suchy. 
 
Michał Gadomski (P3): - Jestem zadowolony, ponieważ udało mi się uzyskać trzecie 
miejsce. Długo byłem drugi, jednak przeskoczył mnie Marcus Fluch. Co ciekawie, udało 
mu się przejechać dobre okrążenie pod koniec kwalifikacji, co się rzadko zdarza, 
ponieważ przy wysokich temperaturach dochodzi do przegrzania opony. Chyba jednak 
udało mu się wykorzystać chłodne warunki i tor, który cały czas przesychał, gdyż na 
początku był jeszcze wilgotny. Na pewno będę się starał walczyć o wygraną w 
jutrzejszych wyścigach. 
  
Piotr Parys (P9): - Jestem zadowolony z pierwszych kwalifikacji w Volkswagen Golf 
Cup. Zająłem dziewiąte miejsce, które można uznać za dobry wynik w debiucie, gdyż 
stawka jest bardzo wyrównana. Pozycja startowa jest niezła, więc mam nadzieję, że 
jutro uda nam się powalczyć. Jeśli pogoda miałaby dodać swoje trzy grosze, to 
szczerze mówiąc wolałbym deszcz, gdyż wtedy więcej się dzieje, a ja dobrze się 
odnajduje w trudnych warunkach pogodowych. 
 
Kibicom, którzy nie będą mogli odwiedzić toru pod Magdeburgiem przypominamy, że 
zmagania podczas otwierającej sezon rundy Volkswagen Golf Cup, można śledzić za 
pośrednictwem live streamingu. Transmisja na żywo będzie dostępna pod poniższym 
linkiem: http://volkswagengolfcup.pl/index.php/live-stream/ 
 

 
 
 

Kalendarz Volkswagen Golf Cup 2015 
 

23-24 marca  Slovakia Ring  
oficjalne testy  SŁOWACJA  

 

25-26 kwietnia Oschersleben NIEMCY 
 

20-21 czerwca Slovakia Ring SŁOWACJA 
 

04-05 lipca Lausitzring NIEMCY 
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29-30 sierpnia Sachsenring NIEMCY 
 

19-20 września Automotodrom Brno CZECHY 
 

02-03 października Tor Poznań POLSKA 
 

 

Lista startowa w sezonie 2015 
 

1. ARRIOLA Sebastian GWATEMALA 
 

2. ARTEMYEV Alexandr KAZACHSTAN 
 

3. DUDEK Jerzy POLSKA 
 

4. EGOROV Artur ROSJA 
 

5. FAHNAUER Manuel NIEMCY 
 

6. FLUCH Marcus SZWECJA 
 

7. GADOMSKI Michał POLSKA 
 

8. GIES Andre NIEMCY 
 

9. HOFFMANN Pascal NIEMCY 
 

10. IBRAGIMOV Ilshat ROSJA 
 

11. JAROS Marcin POLSKA 
 

12. KOTARBA-MAJKUTEWICZ Dominik POLSKA 
 

13. KRAMER Alfred  AUSTRIA 
 

14. KRUGER Jeffrey RPA 
 

15. LARSSON Simon SZWECJA 
 

16. METZNER  Kevin NIEMCY 
 

17. MUHONEN Simo FINLANDIA 
 

18. PALUSKO Bartosz POLSKA 
 

19. PARYS  Piotr POLSKA 
 

20. PEREIRA Dylan LUKSEMBURG 
 

21. RDEST Gosia POLSKA 
 

22. RZEPECKI  Adam POLSKA 
 

23. STRZESAK Patryk POLSKA 
 

24. SZCZEŚNIAK Jędrzej POLSKA 
 



 
www.volkswagengolfcup.pl – najświeższe informacje 
 
Na stronie internetowej pucharu www.volkswagengolfcup.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. 
  
Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości do pobrania: 

http://volkswagencastrolcup.pl/index.php/materialy-prasowe/ 
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