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BMW Junior Team 2020: un an extraordinar cu
performanţe extraordinare
•
•

•

Raport intermediar pentru BMW Junior Team 2020 după primul an
de pregătire.
Dan Harper, Max Hesse şi Neil Verhagen pot privi retrospectiv la un
sezon de debut de succes, în ciuda provocărilor provocate de
pandemie.
BMW Junior Team se bucură de multe momente importante, atât pe
circuit, cât şi în afara acestuia.

Bucureşti/München. Cu Crăciunul care se apropie rapid, BMW Junior Team
poate privi retrospectiv la un prim an de pregătire plin de evenimente. Dan
Harper (Marea Britanie), Max Hesse (Germania) şi Neil Verhagen (SUA) au
depăşit provocările provocate de pandemie, care nu ar fi putut fi prevăzute
la începutul anului, au crescut împreună ca echipă şi au realizat un succes
sportiv important. Ceea ce a început cu un stagiu de antrenament cu
Formula Medicine în ianuarie a atins punctul culminant cu victoria la clasă,
cu BMW M4 GT4, în cursa de 24 de ore de la Nürburgring (Germania).
Acum, BMW Junior Team şi mentorul său Jochen Neerpasch aşteaptă cu
nerăbdare să treacă la BMW M6 GT3 în sezonul viitor.
La mai bine de 40 de ani de la prima generaţie în 1977, emblematica BMW Junior
Team a revenit în 2020. Aşa cum era şi atunci, obiectivul a fost - şi de această dată de a reuni trei piloţi tineri pentru a forma o echipă puternică, ceea ce ar provoca
interes pe circuit. Revenit în poveste, cum a fost şi în 1977, este şi Jochen
Neerpasch. Fondatorul versiunii originale BMW Junior Team a urmărit foarte atent
dezvoltarea tripletei Harper, Hesse şi Verhagen în ultimele luni - în ciuda pandemiei
COVID-19, care a reprezentat o provocare majoră pentru organizatorii programului.
Faptul că primul an al BMW Junior Team a fost deja un succes uriaş este ceva ce
Neerpasch consideră că nu ar trebui să fie luat ca atare: "În primul rând, un mare
compliment şi multe mulţumiri tuturor celor care au fost implicaţi în organizarea
programului. Pe fondul pandemiei, a fost departe de a fi uşor să implementăm planul
pe care îl dezvoltasem pentru BMW Junior Team la începutul anului. Doar datorită
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angajamentului şi colaborării foarte bune în cadrul întregii echipe am reuşit să realizăm
ce ne-am propus". De asemenea, şi Dirk Adorf a contribuit la acest succes. La fel ca
Neerpasch, el a fost mereu aproape pentru a oferi asistenţă şi sfaturi de mentorat
celor trei juniori.
Din punct de vedere sportiv, Neerpasch a oferit BMW Junior Team un raport foarte
bun. "În ciuda condiţiilor dificile, BMW Junior Team a performat foarte bine şi a
îndeplinit pe deplin toate aşteptările noastre. Era important să vedem cât de excelent
a conlucrat echipa şi şi-a îmbunătăţit în mod constant performanţele sportive. Ai
putea spune că au trecut examenul cu victoria la clasă în cursa de 24 de ore de la
Nürburgring."
Punct culminant - victorie de clasă la 24 de ore din Nürburgring
BMW Junior Team a trecut "textul" cu victoria reuşită cu BMW M4 GT4 în clasa SP8T
a clasicei de anduranţă de la sfârşitul lunii septembrie - punctul culminant al primului
an de antrenament, care începuse cu o tabără de pregătire mentală şi fizică de două
luni la Formula Medicine în Viareggio (ITA). Acolo au fost puse bazele unui sezon
competiţional de succes. "La începutul anului, nu ştiam ce mă va aştepta, fiind prima
dată când mă mutam de acasă. Cu toate acestea, ne-am înţeles bine din prima zi şi
am fost pe aceeaşi lungime de undă ca o echipă", a spus Harper, rezumând timpul
petrecut în Toscana. Imediat după tabără, cei trei ar fi trebuit să se mute direct într-o
casă comună la Nürburgring, dar acest lucru a fost amânat până în iunie din cauza
pandemiei. "Evident, a fost păcat că nu am reuşit să mergem la curse imediat după
tabăra noastră de pregătire din cauza pandemiei", a spus Harper. "Cu toate acestea,
în acea perioadă am participat la mai multe competiţii de sim racing, ceea ce a fost
foarte distractiv."
În ianuarie, BMW Motorsport a oferit echipei BMW Junior Team posibilitatea de a
vedea cursa de 24 de ore de la Daytona (SUA) şi de a experimenta la faţa locului ce
înseamnă participarea la o cursă de anduranţă cu BMW. Aceasta a fost o pregătire
foarte bună pentru prima lor apariţie în cursă, care a venit odată cu începutul
sezonului în Nürburgring Endurance Series (NLS) la sfârşitul lunii iunie. BMW Junior
Team s-a adaptat foarte rapid la provocările specifice puse piloţilor de curse de către
"Iadul Verde". În a treia lor cursă din sezon, Harper şi Verhagen au obţinut victoria la
clasă cu BMW M240i Racing. Următoarea etapă a însemnat primă participare cu
BMW M4 GT4, în care BMW Junior Team a continuat să înveţe rapid şi în cele din
urmă a terminat pe locul al 19-lea în clasamentul general, primul la clasa lor şi ca cea
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mai bine plasată maşină non-GT3 sau specială în cursa de 24 de ore - totul în ciuda
condiţii meteorologice teribile, care chiar au determinat organizatorii să suspende
cursa în timpul nopţii. "Condiţiile meteo din timpul cursei de 24 de ore au fost
probabil cele mai nebuneşti pe care le-am experimentat vreodată", a spus Harper.
"Faptul că în cele din urmă ne-am câştigat clasa într-o manieră categorică este ceva
de care eu şi colegii mei suntem mândri, la fel şi întreaga echipă."
O echipă - atât pe circuit, cât şi în afara lui
De asemenea, Verhagen priveşte retrospectiv la un sezon pozitiv. "Vă mulţumim
tuturor celor care ne-aţi susţinut atât de mult anul acesta şi aţi făcut din asta ceva
foarte special. A fost cu adevărat fantastic. Sunt foarte fericit că am realizat tot ceea ce
ne-am propus pentru primul nostru an. Când ne gândim cât de provocatoare a fost
pandemia în acest an, programul nostru a mers de fapt remarcabil de bine." Pe lângă
succesul sportiv, Hesse doreşte să sublinieze importanţa pentru dezvoltarea sa
personală. "Anul a fost foarte intens şi interesant. Personal, am învăţat incredibil de
mult şi ne-am dezvoltat enorm ca echipă. Faptul că am locuit zilnic împreună cu Dan
şi Neil m-a ajutat cu adevărat să mă dezvolt, atât ca pilot de curse, cât şi ca persoană.
Sunt foarte recunoscător pentru asta."
De asemenea, BMW Junior Team a pus un accent mare pe importanţa nu doar să
concureze împreună cu aceeaşi maşină, ci şi să dezvolte un adevărat spirit de echipă
şi să lucreze ca un tot. "Am avut aşteptări foarte mari, mai ales când vine vorba de
munca în echipă, dar juniorii le-au depăşit de fapt", a spus Neerpasch. "Ei comunică
foarte bine între ei şi se sprijină reciproc înte-o manieră superbă. Acest lucru nu ar
trebui să fie luat de la sine înţeles şi, pentru a fi sincer, am fost puţin norocoşi că a
funcţionat atât de bine."
Pe lângă faptul că locuiesc împreună într-o singură casă, activităţile comune, precum
track days cu echipa BMW Esports FNATIC şi Marc Surer - membru al primei BMW
Junior Team - în maşinile de curse de epocă şi moderne, au contribuit şi ele la spiritul
de echipă bun. Pentru a oferi BMW Junior Team ceva de gândit, în afară de curse şi
antrenamente, cei trei au fost vizitaţi şi de Sky şi Tami, staruri TikTok şi Instagram.
Trecerea la BMW M6 GT3 în al doilea an
Harper, Hesse şi Verhagen vor petrece Anul Nou acasă cu familiile lor. Cu toate
acestea, următoarele provocări urmează nu după mult timp. De îndată ce pandemia o
va permite, BMW Junior Team se va întoarce la Formula Medicine pentru a se pregăti
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pentru sezonul competiţional. Odată cu începerea acestuia, juniorii se vor muta înapoi
în casa comună de la Nürburgring. Cu toate acestea, planul este ca cei trei să
petreacă mai mult timp lângă baza BMW Motorsport din München (Germania) în al
doilea an de pregătire.
Pe circuit, BMW Junior Team este pregătită să facă pasul către BMW M6 GT3. De la
prima cursă a sezonului NLS, Harper, Hesse şi Verhagen vor concura în clasa
supremă, împotriva celor mai buni piloţi GT, de pe Nordschleife. "Aştept cu nerăbdare
să concurez împotriva «băieţilor mari» din această clasă", a spus Hesse. "În opinia
mea, cel mai important lucru din primul nostru an a fost să ne pregătim cât mai bine
pentru ceea ce ne aşteaptă în 2021 odată cu trecerea la un model GT3. Cred că am
făcut o treabă foarte bună." Verhagen vede situaţia în mod similar. "Sperăm că anul
viitor vom putea avea din nou succes cu BMW M6 GT3. Abia aştept să încep din
nou."
Când va veni momentul, Neerpasch va fi din nou acolo, urmărind cu atenţie dacă
BMW Junior Team îşi poate continua evoluţia pozitivă. El crede că acum se pot
aştepta la un alt aspect al pregătirii - ceva care nu a jucat un rol atât de important în
primul an: presiunea de a performa. Cu toate acestea, "pe baza a ceea ce au realizat
anul acesta, sunt încrezător că vor reuşi să treacă la BMW M6 GT3 şi să absolve
examenul de masterat la cursa de 24 de ore de anul viitor."
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 producţie
a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări; compania
are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
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În 2019, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2,5 milioane de automobile şi
peste 175.000 de motociclete. În anul fiscal 2019, profitul brut a fost de 7,118
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 104,210 miliarde de euro. La 31 decembrie
2019, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 126.016 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
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

