Motoristický festival Slovakia Ringu pokračuje Veľkou cenou
Orechová Potôň, 21. augusta 2013 - Najtradičnejšie a zároveň najväčšie národné preteky na okruhu
– to je Veľká cena Slovenskej republiky - preteky cestných automobilov na okruhu. Už tento víkend
- 24.-25. augusta ju po štvrtýkrát privíta trať Slovakia Ringu.
Augustové podujatie zažije domáce publikum len týždeň po premiére seriálu FIA GT Series na našom
okruhu. Právom tak môže Slovakia Ring pridať festivalovému obdobiu aj jeden veľký, motoristický.
Zíde sa tu nielen slovenská, ale aj česká, poľská, ale aj maďarská okruhová špička. V rámci
Majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov na okruhu to bude piate zo šiestich tohtoročných
podujatí, keď doterajšie kolá odjazdili na okruhoch Hungaroring (HUN), Red Bull Ring (AUT), Poznaň
(POL) a Most (CZE).
Vozidlá rôznych objemových a výkonnostných tried sa tiež pobijú o pohár ESET V4 Cup, ktorý
odmeňuje prvých troch v jednotlivých triedach finančnými cenami. Okrem krásnych a rýchlych
vozidiel Porsche, Ferrari, BMW a ďalších sa v Divízii 2 a 3 ukážu aj formuly. Tie sa tu dokonca zídu
v rekordnom počte 24 monopostov.
Víkend je rozdelený do voľných tréningov, kvalifikácií, dvojici šprintových pretekov a jedných
vytrvalostných v Divízii 4, ktorá je akousi nosnou kategóriou celého okruhového šampionátu. Vždy
napínavé, dvojhodinové vytrvalostné preteky, spojené s výmenou jazdcov, patria medzi
najzaujímavejšie momenty celého víkendu. Ich štart je naplánovaný na sobotu o 17:20.
V najsilnejšej Divízii 4 s objemom motorov nad 2000 cm3 vedie mnohonásobný majster Slovenska
Miro Konôpka s tímom ARC Bratislava so silným americkým superšportom Saleen S7-R. Druhé miesto
priebežne patrí nováčikovi v seriáli – Patrikovi Tkáčovi s tímom Dino&Co Racing Team a vozidlom
Ferrari 458 Italia. Do súbojov sa okrem iných určite zapojí aj tretí muž šampionátu – Poliak Piotr
Krawczyk z tímu Premium Motorsport Poland na vozidle Mercedes SLS GT3.
Rovnaké mená určite uvidíme aj v náročných bojoch vo vytrvalostných pretekoch, kde netreba
zabúdať ani na veterána Ruda Machánka a jeho Porsche 997 GT3 RSR. Možno však na trať vytiahne aj
nový prírastok v garáži, špičkový Mercedes SLS GT3. Len týždeň po svojom veľkom MATADOR GT
RACING WEEKEND-e uvidíme hviezdneho Štefana Rosinu za volantom Lamborghini Gallardo GT3 aj
na Veľkej cene Slovenskej republiky.
Súčasťou bohatého víkendového programu sú aj preteky Suzuki Swift Cup a GT3 Cup Challenge
Central Europe.
Za vstupné 5 eur sa okrem sedadlových tribún dostanete aj do zákulisia podujatia. Veľký motoristický
festival na Slovakia Ringu si jednoducho netreba nechať ujsť. Príďte povzbudiť najlepších slovenských,
českých, poľských a maďarských pretekárov na tradičnú Veľkú cenu Slovenskej republiky - preteky
cestných automobilov na okruhu, 24.-25. augusta, len jeden týždeň po pretekoch FIA GT Series.
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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