Majster sveta testuje na Slovakia Ringu
Rob Huff – aktuálny majster sveta WTCC testuje s novým tímom na slovenskom okruhu.
28.2.2013, ORECHOVÁ POTÔŇ. Pretekársky okruh Slovakia Ring pri Orechovej Potôni po dlhej zime
opäť rozozvučali motory. Tím ALL-INKL.COM Racing (Münnich Motorsport) tu testuje dve vozidlá Seat
Leon WTCC. Spolu s majiteľom a pretekárom tímu – Reném Münnichom, skúšajú na našom okruhu aj
ich ďalší dvaja jazdci - Marc Basseng a Rob Huff. Münnich Motorsport - víťaz minuloročných
Majstrovstiev sveta GT1, bude súťažiť v tohtoročnom seriáli WTCC s tromi vozidlami Seat Leon.
Rob Huff – aktuálny majster sveta WTCC svoj prestup zo Chevroletu do ALL-INKL.COM Racing oznámil
v stredu 27. marca priamo na okruhu Slovakia Ring. Dvojdňový test znamená zoznámenie sa s novým
vozidlom a optimálne nastavenie áut podľa požiadaviek pretekárov. V chladnejšom počasí (5 oC
a zamračené) dokázali jazdci zajazdiť lepšie časy, než bol víťazný kvalifikačný čas v minuloročných
pretekoch.
Rob Huff sa pre Slovakia Ring vyjadril: „Dnes sme sa veľa naučili, bol to dobrý deň. Na aute sme
zmenili niekoľko nastavení, aby som ho lepšie pochopil a získal preň cit. Reaguje dobre. Dnešok bol
tiež o zoznámení sa s tímom, pretože sa s nimi stretávam prakticky po prvý raz. Bol to veľmi
zaujímavý, ale aj zábavný deň,“ povedal Huff a na záver pozval fanúšikov na slovenské podujatie
WTCC: „Veľmi sa teším späť na Slovensko. Vyhral som tu už jedny preteky. Je to skvelé miesto a sú
tu skvelí a entuziastickí fanúšikovia. Určite zažijeme skvelý víkend. Takže: chcem vás všetkých
úžasných fanúšikov a priateľov vidieť koncom apríla pri WTCC na Slovakia Ringu!“ – zakončil
aktuálny majster sveta.
Budúci týždeň majú na okruh Slovakia Ring namierené ďalšie tímy WTCC, ktoré tu absolvujú svoje
predsezónne testy. Seriál začína pretekmi v talianskej Monze (23.-24.3.). Podujatie na Slovakia Ringu
bude tretím v sezóne a diváci ho môžu zažiť už 27. a 28. apríla.
***
Viac informácií na www.slovakiaring.sk
Slovakia Ring v Orechovej Potôni je jedinečný motoristický areál na Slovensku. Na jednom mieste
ponúka možnosť jazdiť na špičkovom motoristickom okruhu, zdokonaliť sa v škole bezpečnej jazdy,
vyskúšať si off-road a užiť si relax v hoteli. Slovakia Ring je moderný okruh so špičkovými parametrami
a dĺžkou 5 922 m, ktorou sa radí medzi najdlhšie v Európe. Ponúka pestré možnosti využitia pre
profesionálov aj amatérskych jazdcov a prináša pravidelné víkendové podujatia pre širokú verejnosť.
Pre všetkých, ktorí si chcú preveriť a zdokonaliť svoje jazdné zručnosti, je pripravené Centrum
bezpečnej jazdy so školou šmyku a kurzami jázd rôzneho zamerania a náročnosti. Po aktívnom výkone
si môžete dopriať obed či večeru v Hoteli Ring***, ktorý zároveň ponúka 47 izieb a wellness so
saunami a bazénom.
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