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Noul BMW Seria 3 debutează în cel mai important
campionat din motorsportul britanic – BTCC
 Cel mai bine vândut automobil BMW revine pe grila BTCC în
2019.
 Campionul en-titre Colin Turkington va conduce ofensiva
BMW.
Bucureşti/Londra. Seria 3 va reveni în acest an în principala competiţie din
motorsportul britanic, după ce BMW a confirmat că va readuce cel mai bine vândut
model al său pe mapamond în Kwik Fit British Touring Car Championship (BTCC),
una din cele mai spectaculoase campionate de turisme de pe mapamond.
Un câştigător prolific aproape de la început, povestea BMW Seria 3 în BTCC este
una lungă şi remarcabilă. Cuprinde cinci titluri ale piloţilor şi două coroane ale
constructorilor între 1988 şi 2009, de la succesul lui Frank Sytner cu M3 până la
triumful lui Colin Turkington cu 320Si (E90). Între aceste două momente au fost
titlurile consecutive pentru Will Hoy (1991), Tim Harvey (1992) şi Joachim
Winkelhock (1993).
BMW Seria 3 a fost înlocuit de 125i M Sport în 2013; de atunci, BMW a obţinut de
două ori titlul piloţilor (ambele cu Turkington - în 2014 şi 2018), alte trei distincţii la
constructori şi onorurile echipelor în fiecare dintre ultimele trei sezoane. Acum, BMW
Seria 3 revine în BTCC cu o formulă revizuită de piloţi pentru Team BMW.
În completarea lansării pe piaţă a celei de-a şaptea generaţii a modelului de serie care
va avea loc în martie, modelul BMW 330i pregătit pentru curse se va alătura pe grilă
la deschiderea sezonului 2019 din BTCC, care va fi găzduită de circuitul Brands
Hatch pe 6-7 aprilie. Va fi pilotat de triplul campion Turkington - cel mai de succes
pilot din ilustra istorie a mărcii în BTCC - şi noua achiziţie Tom Oliphant, care a
impresionat pe parcursul anului trecut, odată cu campania sa de debutant în
campionat.
Turkington este unul dintre cei mai galonaţi piloţi de turisme din lume, 31 dintre cele
46 de victorii în BTCC fiind cu un model bavarez -, inclusiv victoria 100 a BMW la
Thruxton în 2017. Cu pedigri de învingător în campionatul GT britanic şi Supercupa
Ginetta GT4, Oliphant este considerat pe drept a fi unul din starurile în devenire ale
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acestui sport. Anul trecut, în sezonul de debut, a totalizat 12 clasări în puncte în
BTCC.
Maşinile vor fi înscrise de partenerul BMW tradiţional, West Surrey Racing, un al
treilea BMW 330i fiind pus la dispoziţie campionului BTCC din 2013, Andrew
Jordan, care va concura tot pentru WSR, dar sub culorile BMW Pirtek Racing, nume
oferit de sponsorul său principal.
Condusă de legendarul Dick Bennetts, WSR a fost fondată acum aproape 40 de ani
şi a jucat un rol important în formarea carierelor unor nume celebre ale
motorsportului precum Mika Hakkinen, Rubens Barrichello şi triplul campion mondial
de Formula 1 Ayrton Senna.
Gruparea din Surrey gestionează participarea BMW în BTCC din 2007 şi a lucrat
intens pentru pregătirea noului BMW Seria 3.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie
2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
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ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

