
 

 

Kruger nadal niepokonany  
Jeffrey Kruger bez większych problemów zamienił pierwsze pole startowe na 
zwycięstwo podczas sobotniego wyścigu Volkswagen Golf Cup na torze 
Lausitzring. Zawodnik z RPA prowadził od startu do mety i choć rywale 
kilkukrotnie byli bardzo blisko, to jednak udało mu się obronić pozycję lidera 
wygrywając po raz trzeci w tym sezonie.  
 
Attached please find an English version of the press release 
 
Kruger nieźle wystartował, jednak równie dobrze zawody rozpoczął Piotr Parys. 
Tegoroczny debiutant mimo usilnych wysiłków nie zdołał znaleźć sposobu na zdobywcę 
pierwszego pola i w czołówce obyło się bez zmian po początkowych wirażach. Z tyłu 
było jednak sporo zamieszania i kolizja wyeliminowała Ilshata Ibragimova. Trudów 
pierwszego okrążenia nie wytrzymał także Andre Gies, który zatrzymał się na torze 
wywołując wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Podczas restartu na piątym okrążeniu 
Kruger wciąż miał wszystko pod kontrolą i bez problemów oddalił się od Parysa. Młody 
Polak musiał jednak bardziej niż o ataku myśleć o obronie, gdyż tuż za jego plecami 
czaił się głodny sukcesu Marcus Fluch.  
 
Tym razem jednak Szwed musiał zadowolić się najniższym stopniem podium, gdyż nie 
udało mu się znaleźć sposobu na pokonanie Parysa. Odrobinę z tyłu kibice mogli 
emocjonować się inną walką, kiedy o czwarte miejsce walczyli Dylan Pereira oraz Simo 
Muhonen, który mimo wytężonych wysiłków nie zdołał znaleźć się przed 
Luksemburczykiem. Szósta lokata przypadła Adamowi Rzepeckiemu, który po 
brawurowej jeździe wyprzedził kilku rywali i rzucił się w pogoń za czołówką.  
 
Koniec czołowej dziesiątki to kolejny pokaz zaciętej walki. Michał Gadomski i Bartosz 
Palusko od pierwszego okrążenia próbowali zadecydować o układzie swoich pozycji. 
Początkowo w walkę zaangażowany był jeszcze Sebastian Arriola, jednak 
Gwatemalczyk popełnił błąd w jednym z zakrętów i spadł w głąb stawki. Jego problemy 
były wodą na młyn dla Gosi Rdest, która finiszowała jako dziewiąta - jedno oczko przed 
Marcinem Jarosem, który uzupełnił top 10.  
 
Dzisiejszy wyścig to jeszcze nie koniec wyścigowych emocji na Lausitzringu. W 
niedzielę pucharowe Golfy przygotowane przez Volkswagen Racing Polska jeszcze raz 
pojawią się na torze, kiedy zawodnicy będą walczyć o punkty w drugim wyścigu.  
 
Kibiców, którzy nie będą mogli odwiedzić toru Lausitzring zapraszamy do śledzenia 
rywalizacji w Volkswagen Golf Cup za pośrednictwem live streamingu. Transmisja na 
żywo będzie dostępna pod poniższym linkiem: 
http://volkswagengolfcup.pl/index.php/live-stream/  



  

 
 
Wypowiedzi po pierwszym wyścigu na torze Lausitzring:  
 
Jeffrey Kruger: - Zaliczyłem dobry start, po którym udało mi się oddalać od rywali, 
zwłaszcza po restarcie na piątym okrążeniu. Kiedy wyrobiłem już przewagę byłem w 
stanie kontrolować przebieg rywalizacji i dowieźć do mety trzecie w tym sezonie 
zwycięstwo. Z powodu temperatur weekend ogólnie nie jest łatwy, jednak takie rezultaty 
wynagradzają trud i mam nadzieję, że jutro będzie podobnie.  
 
Adam Rzepecki: - Było sporo walki w pierwszym wyścigu Volkswagen Golf Cup na 
torze Lausitzring. Udało mi się dobrze wystartować, a po neutralizacji mogłem atakować 
i poradziłem sobie z dwoma rywalami, przez co finiszowałem na szóstym miejscu. Jutro 
nie będzie łatwo, gdyż ma być jeszcze cieplej, a ja nie mam już nowych opon, jednak 
dam z siebie wszystko.  
 
Marcus Fluch: - Pierwszy wyścig na Lausitzringu dobrze się ułożył, stanąłem na 
podium, po ciężkiej walce z Piotrem Parysem i Simo Muhonenem. Udało mi się jednak 
utrzymać na trzecim miejscu, z czego jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że 
jutro uda nam się przynajmniej powtórzyć ten rezultat.  
 

Pozostałe rundy Volkswagen Golf Cup 2015  

04-05 lipca Lausitzring NIEMCY 
 

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/ 



 

 

 

  


