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Şase piloţi valoroşi în BMW M8 GTE: formula de piloţi
confirmată pentru Cursa de 24 de ore de la Le Mans
•

Cele două echipaje obişnuite, Félix da Costa/Farfus şi
Tomczyk/Catsburg, concurează în BMW M8 GTE la Le Mans.

•

Philipp Eng şi Jesse Krohn completează formula BMW Team MTEK.

•

Jens Marquardt: "Suntem poziţionaţi excelent cu aceşti piloţi".

Bucureşti/München. Supersezonul 2018/19 din Campionatul Mondial FIA
de Anduranţă (WEC) se va încheia la 15-16 iunie odată cu Cursa de 24 de
ore de la Le Mans (Franţa). BMW M Motorsport a anunţat cei şase piloţi
care vor concura cu cele două BMW M8 GTE pentru BMW Team MTEK pe
circuitul din regiunea Sarthe. Piloţii obişnuiţi ai echipei - Martin Tomczyk
(Germania), Nick Catsburg (Olanda), António Félix da Costa (Portugalia) şi
Augusto Farfus (Brazilia) - vor fi însoţiţi de piloţii oficiali BMW Philipp Eng
(Austria) şi Jesse Krohn (Finlanda) la Le Mans.
"Cursa de 24 de ore de la Le Mans este cea mai mare cursă de anduranţă din lume
şi, fără îndoială, un punct de atracţie important al calendarului nostru", a declarat
directorul BMW Motorsport, Jens Marquardt. "Probabil mai mult anul acesta decât
oricând altă dată. În final, sărbătorim câteva aniversări speciale. Sunt 20 de ani de
când am obţinut victoria în clasamentul general cu BMW V12 LMR şi 80 de ani decât
am participat aici cu BMW 328. Vrem să oferim ceva special fanilor, aşa că aducem
ambele maşini istorice la Le Mans. Din punct de vedere sportiv, suntem poziţionaţi
excelent cu piloţii pe care îi avem în cockpiturile celor două BMW M8 GTE. Cei patru
piloţi obişnuiţi - Martin, Nick, António şi Augusto - au avut clasări pe podium în WEC.
Ei vor fi acompaniaţi de Philipp şi Jesse - alţi doi piloţi care au multă experienţă cu
BMW M8 GTE şi au tot ce trebuie pentru a fi de succes în cursele GT. Privim cu
încredere spre Le Mans şi acum intrăm în faza finală a pregătirilor."
Eng va fi coechipier cu Tomczyk şi Catsburg în #81 BMW M GTE, la fel cum a fost şi
la ediţia trecută a "24 Hours of Le Mans". Austriacul pilotează pentru BMW în DTM şi
concurează în mod obişnuit şi în curse GT pentru BMW Motorsport. În ianuarie, el a
obţinut victoria în categoria GTLM la Cursa de 24 de ore de la Daytona (SUA), unde a
concurat alături de Farfus.
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Krohn îşi face debutul în acest an la Le Mans. Finlandezul, juniorul BMW Motorsport
al anului în 2014, este pilot de bază pentru BMW Team RLL în competiţia IMSA din
SUA şi este şi un recunoscut specialist GT. El va împărţi cockpitul #82 BMW M8
GTE cu Félix da Costa şi Farfus at Le Mans.
BMW Team MTEK va participa la ziua de teste oficiale de la Le Mans, duminică 2
iunie. Săptămâna de cursă începe duminică, 9 iunie, cu verificările tehnice şi
administrative ce au loc în centrul oraşului. Cursa de 24 de ore are programat startul
sâmbătă, 15 iunie, la ora 16.00 (ora României).
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 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 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
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
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YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

