Racing League Romania: Silverstone, arena marilor emoții pentru
protagoniști
Victor Nicolae s-a luptat cu cei mai buni sim raceri din mediul Assetto Corsa Competizione în
cadrul galei BMW SIM Live, iar a doua zi am aflat numele celor doi laureați ai clasamentului
British by MINI, care vor pilota modelul electric #RacingMIMI în cadrul primei etape a
campionatului național de super slalom 2022.
București, 24 noiembrie. Etapa a șaptea a RLR BMW GT Challenge a avut un spectaculos preambul,
cu o seară înainte având loc finala mondială BMW SIM Time Attack. Gala de final de an organizată la
BMW Welt din Munchen a avut pentru prima oară un român calificat în ultima fază. Victor Nicolae
(West Competition Racing) a pregătit intens cursa cu modelul BMW M4 GT4, reușind să se califice la
mai puțin de o zecime de secundă de pole position. Însă, la un nivel atât de ridicat, 99 de miimi au
echivalat cu o plecare de pe poziția a cincea. Lucrurile s-au complicat apoi la start, unde românul a
fost prins pe interior în virajele Copse și Stowe și a ajuns în urma a doi piloți cu ritm inferior. În final,
impetuozitatea adversarilor și calmul etalat de veteranul RLR l-au recompensat cu o clasare pe locul
al șaselea.
Acesta este al doilea rezultat remarcabil al românilor în competițiile virtuale organizate de BMW
Motorsport în 2021, după bronzul adus de Cristian Berindea la Salzburg, în finala BMW SIM Fan Cup.
În cadrul aceleiași festivități, pilotul de uzină Philipp Eng a anunțat apariția iminentă a BMW M4 GT3
în mediul Assetto Corsa Competizione, unde va fi integrat și BMW M2 CS în următoarele luni. Cu
toate cele trei mașini se va rula în al doilea an al competiției oficiale BMW SIM Time Attack.
Comunitatea autohtonă Racing League Romania va celebra lansarea BMW M4 GT3 joi, 25 noiembrie,
printr-un eveniment special, în programul căruia sunt curse la Kyalami și Suzuka, dar și primele vești
cu privire la competițiile ce se vor desfășura în 2022.
Liderii câștigă duelul psihologic
Etapa a șaptea a început cu Textar eSports semnând al cincilea pole position stagional, însă asta nu
le-a folosit prea mult, Dragoș Simion fiind surclasat chiar pe primii metri de către Mihai Șuțeanu (Walk
Racing), care se afla în prima linie. În spatele acestora, Alex Cascatău (Aqirys Racing) a scăpat de
sub control mașina în primul complex de viraje și a fost constrâns la o cursă de recuperare, pe care a
încheiat-o pe poziția a șasea împreună cu Victor Nicolae. Deși previziunile indicau modelul McLaren
ca fiind redutabil la Silverstone, acesta nu s-a apropiat de timpii cu care s-au desprins primii doi de
pluton, ajungând să-și poarte lupta la peste jumătate de minut de urmăritori.
Textar eSports a încercat un undercut, însă răspunsul Walk Racing a venit după un tur și rocada nu sa produs. Sebastian Apostol a menținut o presiune intensă asupra lui Victor Taraș timp de 50 de
minute, însă e meritul liderului că nu a arătat nicio slăbiciune, în pofida momentelor emoționante în
trafic. Până la urmă, Apostol a fost cel ce a trecut dincolo de limite în rapida secvență
Maggotts/Becketts, răsucirea sa asigurându-l pe Taraș de un final liniștit. Din urmă nu a putut profita
nimeni, BMW-ul M6 GT3 trecând linia de sosire pe poziția secundă, cu 15 secunde în fața echipajului
Bonk Racing format din Mihai Belașcu și Andrei Miclea. Aceștia au semnat cel de-al doilea podium
stagional și urcă pe locul al cincilea în clasamentul general, Miclea fiind la un pas de titlul debutanților.
Foarte puțin le mai lipsește lui Simion și Apostol să se impună în cadrul BMW Trophy, iar în colectivul
West Competition Racing deja a fost acontat titlul licențiaților de către Alex Cascatău. Silverstone a

West Competition
Racing Promotion

fost cea de-a cincea și ultima etapă britanică din RLR BMW GT Challenge, așa că s-a tras linie în
clasamentul British by MINI, unde Dragoș Simion a triumfat în fața lui Mihai Șuțeanu. Infim a fost
ecartul dintre a ajunge să pilotezi în realitate un Mini electric și primul învins – doar șase miimi de
secundă au făcut diferența după zeci de ore de efort susținut!
Clasamente
Clasament general
1. Walk Racing (Taraș/Șuțeanu) 125
2. Textar eSports (Apostol/Simion) 105
3. Aqirys Racing (V. Nicolae/Cascatău) 90
4. Motul eSports (Berindea/Bechir) 48
5. Bonk Racing (Miclea/Belașcu) 41.5
6. Bucharest Gaming Week (Rusu/Enescu) 35.5
BMW Trophy
1. Textar eSports (Apostol/Simion) 133
2. VSG Racing (Grama/Dăscălescu) 96.5
3. X-Team (Știrbu/Cruceru) 56.5
British by MINI
1. Dragoș Simion (BMW M6 GT3) 8:10.090
2. Mihai Șuțeanu (Bentley Continental GT3) +0.144
3. Sebastian Apostol (BMW M6 GT3) +0.150
4. Victor Nicolae (McLaren 720S GT3) +0.933
Licențiați
1. Alex Cascatău 149.5
2. Aldrin Opran 80
3. Radu Dumitrescu 57
Debutanți
1. Andrei Miclea 138
2. Mihai Belașcu 109.5
3. Ionuț Bușilă 68
Calendar
Campionatul are programate 9 etape la interval de două săptămâni, între 30 august și 19 decembrie
2021. Circuitele vizitate sunt cele pe care se va concura în realitate în GT World Challenge Europe și
British GT. Primele opt etape vor avea durate alternative de o oră și jumătate sau două ore, iar finala
de pe circuitul italian de la Misano se va ține pe parcursul a patru ore.
1. Imola (2h) – 30 august
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2. Hungaroring (1,5h) – 13 septembrie
3. Snetterton (2h) – 27 septembrie
4. Oulton Park (1,5h) – 11 octombrie
5. Donington Park (2h) – 30 octombrie
6. Brands Hatch (1,5h) – 8 noiembrie
7. Silverstone (2h) – 21 noiembrie
8. Zolder (1,5h) – 5 decembrie
9. Misano (4h) – 19 decembrie
Despre BMW M6 GT3
Al treilea model BMW omologat FIA GT3 (după Alpina M6 și Z4) și al doilea construit de uzină a
debutat pe circuite în 2016 și este folosit în continuare în cele mai importante serii de profil: GT World
Challenge, DTM, NLS, Intercontinental GT Challenge, IMSA Weathertech Sportscar Championship.
M6 GT3 are în palmares victorii de prestigiu la Spa-Francorchamps 24h (cu ROWE Racing în 2016 și
cu Walkenhorst Motorsport în 2018), Nurburgring Nordschleife 24h (ROWE Racing, 2020) și Daytona
24h (Turner Motorsport, 2021).
Parteneriatul cu BMW România continuă în 2021
Racing League Romania a venit în întâmpinarea comunității de sim racing cu două sezoane regulate
în decursul anului calendaristic 2020, precum și alte evenimente speciale alături de organizatorii
Bucharest Gaming Week. Întrecerile sunt difuzate în direct pe pagina de Facebook BMW Romania.
2021 a adus tranziția către platforma Assetto Corsa Competizione, primul sezon al RLR în acest
mediu desfășurându-se între lunile ianuarie și mai, cu modelul BMW M4 GT4. Sezonul al doilea
propune trecerea la categoria GT3.
Profilurile protagoniștilor din RLR, precum și clasamentele actualizate și toate informațiile
complementare despre competiția virtuală sunt disponibile în secțiunea dedicată de pe site-ul BMW
România: bit.ly/BMW_eSports.
West Competition Racing este promotorul campionatului Racing League Romania.
Parteneri: BMW România, Logitech G, Smart Driving, Aqirys, Textar, MotorPark România, Racing
Sim.
Parteneri media: Adevărul Auto, Newsweek, 100% Sport, Bucharest Gaming Week, RallyMax,
simrace.ro, DesignMe, The Car Guys.
Screenshots: Alex Poamă, Sebastian Apostol, Alex Cascatău, Lucian Chirvase.
Mai multe despre Racing League Romania: facebook.com/Racingleague.Romania.
Pagina de Facebook BMW Romania: facebook.com/BMW.Romania
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