BMW Clubsport Trophy: al doilea podium consecutiv îi aduce lui
Alexandru Cascatău bronzul în clasamentul sezonului 2018
Campionatul belgian de anduranță și-a programat ultima etapă din actualul sezon competițional
la Zolder, unde românul Alexandru Cascatău a concurat din nou alături de BMW Team Van der
Horst. Pilotând BMW-ul E90 325i Clubsport Trophy alături de Jeromy Hessels (Olanda), cei doi șiau asigurat poziția a treia în clasamentul general al competiției, după un nou podium la clasa
Belcar 5.
Calificări haotice
Sesiunea de calificări de sâmbătă a fost una trunchiată, fiind marcată de multe accidente. Nu
mai puțin de 4 întreruperi cu steag roșu au făcut dificilă gestionarea sesiunii, dar pilotul român a
reușit să califice mașina pe locul al doilea, după un tur de 1:53.424. În urma unui incident pe
linia boxelor, cele mai rapide două tururi ale echipajului au fost șterse de către directorul de
cursă, însă chiar și al treilea timp a fost suficient pentru a păstra poziția a doua pe grila de start.
Cursă decisivă
Rivalii de la QSR Racing School se aflau pe poziția a treia în campionat înaintea ultimei etape, cu
nouă puncte avans. Astfel, cei de la BMW Team Van der Horst erau obligați să câștige cursa, iar
rivalii să nu termine mai sus de poziția a cincea, pentru a își adjudeca podiumul la final de an.
Alexandru Cascatău a luat startul și s-a apropiat treptat de mașina AR Performance care
conducea întrecerea. Superioritatea acestora pe pista de casă a fost însă de necontestat, iar
românul s-a concentrat pe aspectul strategic al cursei, rivalii fiind obligați să efectueze un
schimb de piloți în plus. După aproape o oră de competiție însă, BMW-ul cu numărul 42 a suferit
o pană, astfel că echipajul a fost forțat să efectueze un schimb prematur de piloți și a pierdut
timp crucial pentru a schimba roata. Șansele la victorie s-au risipit, însă chiar și în pofida acestor
probleme, cei doi au terminat cursa de 125 de minute pe poziția a treia. Rivalii de la QSR Racing
School au abandonat în urma unei coliziuni cu o mașină de clasă superioară, astfel că echipajul
Cascatău-Hessels și-a putut adjudeca locul al treilea în clasamentul general al categoriei Belcar 5.
Bilanțul unui sezon competitiv
Anul 2018 a marcat primul sezon internațional pentru Alexandru Cascatău, iar românul s-a
remarcat atât prin viteza pură pe circuit, dar și prin constanță și lipsa greșelilor. În cele 5 curse,
el a urcat de trei ori pe podium, bifând o victorie și acumulând kilometri importanți la
conducerea întrecerilor de anduranță. Considerând competitivitatea materialului de care a avut
parte, Alexandru se declară mulțumit cu sfârșitul de an și speră la mai mult succes pe viitor:
„Am început anul 2018 cu două obiective clare: să simt gustul victoriei și să urc de mai multe ori
pe podium. Uitându-mă înapoi pot spune că am realizat tot ce mi-am propus, și am extras tot ce
am putut din situațiile în care m-am aflat. Nu am crezut că mă voi putea adapta atât de repede
la pachetul tehnic și la circuitele noi, dar am reușit să fiu constant cel mai rapid din echipă și să
țin pasul cu cei fruntași. Highlight-ul personal a fost victoria de la Spa, dar și cele două stinturi de
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început de pe același circuit în care am reușit să depășesc toți rivalii pe pistă. Țin să le
mulțumesc celor de la BMW Team Van der Horst, dar și partenerilor mei: BP Racing, Cam
Charter Europe, PitStops, și West Competition Racing, și nu în ultimul rând BMW România și
tuturor celor care m-au încurajat. Promit să mă întorc cu obiective și mai îndrăznețe în 2019!“
Pentru Alexandru urmează un program de iarnă ce presupune pregătire intensivă, precum și
definitivarea planurilor pentru următorul sezon competițional.
Puteți sta la curent cu progresul lui pe pagina sa de Facebook:
https://www.facebook.com/alexcascatau/
Mai multe despre echipă
https://www.facebook.com/BmwTeamVanDerHorst/
și despre BMW Clubsport Trophy
https://www.bmwracingcups.be/bmw-clubsport-trophy
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