GT4 European Series: Două recuperări inspirate pentru Răzvan
Umbrărescu la Spa-Francorchamps
Fascinantul traseu belgian de Grand Prix a fost gazda unor reveniri remarcabile pentru
echipajul Umbrărescu/Piana în ambele manșe de campionat.
Răzvan Umbrărescu și Gabriele Piana au început cea de-a doua jumătate a sezonului din
seria europeană GT4 cu moralul ridicat după runda de la Misano, unde obținuseră o
victorie și un loc secund atât la general, cât și în ierarhia Silver Cup. Cei doi veneau cu
încredere pe cel mai spectaculos circuit din calendar, unul ce se plia pe punctele forte ale
BMW-ului M4 GT4 – accelerația și plusul pe virajele de mare viteză.
Testele din săptămâna anterioară etapei au fost promițătoare, însă organizatorii au
intervenit cu o modificare a BoP (Balance of Performance), ridicând cu 3mm spatele
mașinii. Comportamentul s-a schimbat considerabil și pneurile noi montate înaintea
calificărilor n-au reprezentat un beneficiu notabil. Umbrărescu s-a calificat pe 17, iar Piana
a stabilit al șaptelea timp în secvența sa, însă a fost trimis de organizatori la coada grilei
după o penalizare discutabilă pentru depășirea limitelor pistei.
Astfel, misiunea celor doi piloți RN Vision STS se complica în ziua de duminică, în căutarea
punctelor. Umbrărescu a luat un start precaut în prima manșă, apoi a progresat pas cu pas
și i-a predat mașina lui Piana. Italianul a continuat să progreseze loc după loc, sosind după
60 de minute pe poziția a opta, atât la general, cât și în Silver Cup.
Mult mai complicată se anunța cursa a doua, în care Piana se lansa de pe 44. Doar că, la
finele unui tur de generic în care și-a asumat riscuri măsurate, italianul urcase deja până pe
23, apoi a continuat să urce în clasament. Răzvan Umbrărescu a preluat ștafeta și a adus
BMW-ul în puncte, pe 10 la general și pe 8 la categoria sa. 34 de poziții câștigate curat întro oră de cursă – n-a fost de mirare că întreaga echipă a fost impresionată de performanța
celor doi!
Alte opt puncte obținute la Spa s-au adăugat în clasament în dreptul echipajului #111, care
și-a prelugit seria clasărilor în top 10 la clasă, ajungând la cota 5. Seria europeană GT4 se va
încheia în septembrie, cu etapele programate la Hungaroring (Ungaria) și Nurburgring
(Germania). Umbrărescu și Piana se află în momentul de față pe poziția a șasea în ierarhia
categoriei supreme, Silver Cup, cu 52 de puncte.
Mai multe despre echipă și despre BMW M4 GT4:
http://www.rn-vision-sts.com/
https://www.bmw-motorsport.com/en/topics/fahrzeuge/bmw-m4-gt4.html
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