Pereyra i Kruger najszybsi w pierwszych sesjach
treningowych sezonu
25 kwietnia trzeci sezon Volkswagen Golf Cup rozpoczął się na dobre, a
zawodnicy zakończyli już pierwsze przejazdy treningowe na niemieckim
torze Oschersleben. 25 kierowców reprezentujących barwy 10 różnych
państw zapoznało się już z obiektem zlokalizowanym pod Magdeburgiem i
wykorzystało dwie pół-godzinne sesje treningowe na ustawienie swoich
Golfów GTI przygotowanych przez Volkswagen Racing Polska.
Attached please find an English version of the press release
Kierowcy startujący w tegorocznych zmaganiach Volkswagen Golf Cup przystąpili dziś
do oficjalnych sesji treningowych. Pierwsze przejazdy odbyły się o godzinie 8.10,
podczas gdy druga sesja rozpoczęła się prawie dwie godziny później o 11.05. Wedle
przedsezonowych oczekiwań najszybsi na torze w Saksonii okazali się Dylan Pereira i
Jeffrey Kruger. Stawka jest jednak bardzo wyrównana, co zwiastuje wiele emocji i
adrenaliny podczas zaplanowanych na godzinę 16.30 kwalifikacji. Podczas trwającej
pół godziny sesji dowiemy się, czy ta dwójka będzie w stanie utrzymać poranną formę i
powalczy o zajęcie pierwszego miejsca w niedzielnym wyścigu.
Emocje towarzyszyły zawodnikom od samego poranka, gdyż atmosfera panująca na
otwartym w 1997 roku niemieckim torze perfekcyjnie sprzyja do jazdy. Po dwudniowych
testach na torze Slovakia Ring, które odbyły się miesiąc temu, w garażach zawodników
wyraźnie dało się odczuć duży głód rywalizacji.
Pierwsza sesja treningowa posłużyła kierowcom głównie do nauki układu toru
Oschersleben, gdyż zdecydowana większość stawki zgodnie przyznawała, że nie zna
niemieckiego obiektu „na pamięć”. Bardzo dobrze wykorzystał tę sesję Piotr Parys,
który pomimo braku znajomości toru potrafił wykręcić bardzo dobry 6 rezultat.
Po porannym zapoznaniu kierowcy Volkswagen Golf Cup przystąpili do pełnego ataku
podczas drugiej dzisiejszej sesji, a najszybszy okazał się Jeffrey Kruger. Choć
przejechał tylko trzy okrążenia pomiarowe, jego rezultat 1:42.312 był wystarczający do
zakończenia drugiej sesji na czele.
Wypowiedzi zawodników po sesjach treningowych:
Piotr Parys (P6 / P9): - Jestem bardzo zadowolony z treningów. W pierwszym byłem
szósty, w drugim dziewiąty, co uważam za dobry wynik podczas mojego debiutu w

pucharze. Tor mi się podoba, jest szybki techniczny, ale są też wolniejsze sekcje.
Ogólnie dobrze się na nim czuję. W drugim treningu było więcej przyczepności, gdyż
stan toru się poprawił, więc możemy jechać coraz szybciej. Odczucia po treningach są
pozytywne i czekam na kwalifikacje.
Gosia Rdest (P16 / P10): - Jesteśmy po dwóch treningach, pierwszy z systemem
push-to-passami wcześnie rano, więc był niemiarodajny z powodu warunków
pogodowych. W drugim treningu czasy były bardzo zbliżone i pierwsza dziesiątka
jechała w jednej sekundzie. Ja właśnie zamykam top 10 i generalnie jestem
zadowolona. Wiem jakie popełniłam błędy oraz jak nad nimi pracować, więc liczę, że w
kwalifikacjach powalczę o dobre lokaty.
Jerzy Dudek (P14 / P23): - Jestem pierwszy raz na tym torze, więc miałem mnóstwo
wątpliwości. Rano było całkiem szybko i udało mi się w krótkim czasie poznać
konfigurację, więc byłem zadowolony. W drugim treningu nie wszystko poszło po mojej
myśli. Miałem mało przyczepności, szukałem innej linii jazdy i nie byłem zadowolony.
Pierwsza sesja in plus, szczególnie że tor jest bardzo szybki, więc czasem trzeba
pokonać swoją strefę komfortu i jechać na granicy, co nie jest łatwe. Ogólnie wrażenia
są pozytywne i czekam na kwalifikacje.
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

25-26 kwietnia

Oschersleben

NIEMCY

20-21 czerwca

Slovakia Ring

SŁOWACJA

04-05 lipca

Lausitzring

NIEMCY

29-30 sierpnia

Sachsenring

NIEMCY

oficjalne testy

SŁOWACJA

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/

