GT-čka si zamilovali Slovakia Ring
Orechová Potôň, 18. júl 2013 – Minulý rok mali slovenskí diváci možnosť vidieť prestížne preteky
FIA GT1 až dvakrát. Po júnovom úspechu a následnom zrušení podujatí v Číne a Južnej Kórei oslovil
organizátor Stéphane Ratel Organisation (SRO) s dôverou Slovakia Ring. Tak sa podujatie na
Slovensku konalo dvakrát. Počas júnových a augustových horúcich dní zažilo spolu 40 000 divákov
napínavé preteky, okorenené akciou, ale aj nehodami na trati. Ak ste ich vtedy nevideli na vlastné
oči, máte ďalšiu šancu už 17. a 18. augusta.
Trať na okruhu Slovakia Ring si získala priazeň pretekárov minuloročnej série Majstrovstiev sveta FIA
GT1. Nemecký šľachtic a jazdec tímu Reiter Engineering (Lamborghini) Albert Prinz von Thurn und
Taxis opísal trať ako „skutočne nádhernú, veľmi rytmickú s rýchlymi zákrutami, ktorá si vyžaduje od
jazdca presnosť. Na rozdiel od plochých okruhov je Slovakia Ring špecifický zaujímavými
prevýšeniami, ktoré trať krásne okoreňujú.“ Preteky mu žiaľ vtedy nevyšli - nehoda ukončila jeho
sobotňajšiu kvalifikačnú jazdu a pomalý defekt nedeľňajšie preteky. Smola sa nalepila aj na hokejistu
Ľubomíra Višňovského, ktorý počas sprievodných augustových pretekov slovenského šampionátu
rozbil svoje Ferrari.
V roku 2012 videli slovenskí fanúšikovia triumfovať tím Vita4One Racing (BMW) s holandským
jazdcom Yelmerom Buurmanom a Nemcom Michaelom Bartelsom hneď dvakrát – počas júnového aj
augustového podujatia. Okruh Slovakia Ring zatiaľ nepriniesol šťastie aktuálne nášmu
najúspešnejšiemu okruhovému jazdcovi Štefanovi Rosinovi. V auguste má šancu smolu prelomiť a vy
môžete byť pri tom. Pred domácimi divákmi nastúpi s puncom víťaza tohtoročných pretekov
v Zolderi.
Medzinárodné preteky FIA GT Series prichádzajú na Slovakia Ring opäť v auguste aj so zvučnými
menami – legendou rally Sébastienom Loebom, Stéphanom Ortellim, Štefanom Rosinom a zdá sa, že
k slovu sa dostanú aj bývalí jazdci F1 – Karun Chandhok a Ricardo Zonta. Príďte 17. a 18. augusta na
podujatie MATADOR GT RACING WEEKEND a zažijete preteky silných áut, známych mien a svet
krásnych žien.
Lístky na podujatie FIA GT Series sú už v predaji. Zakúpiť si ich môžete prostredníctvom siete
ticketportal.sk, alebo priamo v areáli Slovakia Ring počas podujatia.
Ďalšie informácie nájdete na www.slovakiaring.sk
***

Okruh Slovakia Ring / Areál Slovakia Ring
Slovakia Ring je profesionálny pretekársky okruh na Slovensku. S celkovou dĺžkou 5 922 m sa radí
medzi najdlhšie v Európe. Kvalitatívnymi a bezpečnostnými parametrami vytvára okruh zázemie
nielen pre prestížne svetové šampionáty pod hlavičkou FIA. Od roku 2010 prináša podujatia pre
profesionálnych jazdcov, amatérov aj širokú verejnosť.

Komplex Slovakia Ring v Orechovej Potôni predstavuje jedinečný areál na Slovensku. Na jednom
mieste ponúka možnosť jazdiť na motoristickom okruhu, zdokonaliť sa v škole bezpečnej jazdy,
vyskúšať si off-road a užiť si relax v hoteli. Okruh Slovakia Ring so špičkovými parametrami patrí
medzi najkvalitnejšie 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 jazdecké zručnosti, je pripravené Centrum bezpečnej jazdy s
najmodernejším tréningovým cvičiskom v strednej Európe. Po aktívnom výkone si môžete dopriať
výdatný obed či večeru v Hoteli Ring***, ktorý ponúka komfortné ubytovanie a wellness centrum so
saunami a bazénom.
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