Bogdanka Junior Recykl Team po II
rundzie WMMP w czeskim Brnie.
Wszyscy zawodnicy zespołu, w komplecie, pojawili się na czeskim
torze Automotodrom Brno, aby wziąć udział w drugiej Rundzie
WMMP, wspólnej z rozgrywkami krajowych Mistrzostw Czech,
Słowacji, Austrii, oraz Alpe Adria.
Sebastian Zieliński od początku wyścigowego weekendu trapiony był
problemami technicznymi, które finalnie przełożyły się na wynik w
wyścigu – sympatyczny Zioło niedzielne starcie zakończył na 15
pozycji, przywożąc do domu 1 punkt. Wcześniej, w jego silniku
pojawiły się problemy ze skrzynią biegów, a na drugiej kwalifikacji
Sebastian zwiedził strefę bezpieczeństwa brneńskiego toru,
uszkadzając poważnie swój motocykl.
Podobną sytuację miał Maciek Gajc, który w wolnych treningach
został potrącony przez jednego z zawodników klasy Supersport i przy
ogromnej prędkości wypadł z pierwszego zakrętu za prostą startową.
Po naprawie motocykla, w czasie wyścigu, okazało się, że pompa
hamulcowa w R6 Maćka odmówiła posłuszeństwa, przez co
niemożliwe było nawiązanie jakiejkolwiek walki z konkurentami.
Znakomicie zakończyli weekend Artur Wielebski i Marek Szkopek,
startujący odpowiednio w klasach Superstock 600 i Supersport. Obaj
zawodnicy zespołu Bogdanka Junior Team Recykl wywalczyli drugie
pozycje w wyścigach w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Artur w wyścigu
wywalczył świetną, 11 lokatę w starciu z zawodnikami z całej Europy,
a Marek Szkopek ukończył wyścig klasy Supersport na 5 miejscu.
„Mimo pecha, który dotknął Sebastian i Maćka, II Rundę WMMP
należy zaliczyć do udanych” – skomentował wydarzenia minionego
weekendu menadżer zespołu, Bartek Lewandowski – „Pracowaliśmy
ciężko na wyniki wszystkich zawodników, dodatkowo otrzymaliśmy
bezcenną pomoc ze strony Pawła Szkopka, startującego w naszym
siostrzanym zespole Bogdanka PTR Honda. Paweł pomagał
zawodnikom naszego zespołu w trakcie wolnych treningów.

Dzięki niemu udało się odnaleźć właściwe ustawienia motocykli, oraz
pozyskać sugestie dotyczące przyszłych rund. Startujący w klasie
Superstock 600, Maciek i Artur, nie wykorzystali niestety drugiej sesji
kwalifikacyjnej, podczas której spadł rzęsisty deszcz. Mimo wszystko,
wyniki II Rundy WMMP, napawają nas wszystkich optymizmem.”
Po wyścigach w Brnie, Bogdanka Junior Team Recykl pozostaje
liderem klasyfikacji sponsorskiej w klasie Supersport, oraz
wiceliderem w klasie Przed nami kolejne wyścigi, tym razem na
gościnnym Slovakiaring.

Zapraszamy na nasz profil na Facebook:

Naszymi motocyklami zajmuje się warszawski Serwis49,
ul. Łopuszańska 49, 02-232 Warszawa.

