Bogdanka Junior Recykl
sukcesy na Slovakia Ring!

Team

–

W miniony weekend na położonym 30km od Bratysławy torze
wyścigowym Slovakia Ring, odbyła się kolejna runda Alpe Adria
Championship, oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski.
Zawodnicy Bogdanka Junior Team Recykl parami startowali w
klasach Superstock 600 i Supersport, odpowiednio: Maciek Gajc i
Artur Wielebski, oraz Marek Szkopek i Sebastian Zieliński. W klasie
Stock ciężką przeprawę mieli Arti i Maciek, Artur walczył o jak
najwyższą pozycję, podczas gdy Maciek starał się przyzwyczaić do
nowych ustawień motocykla i nowych opon. W Supersport Mikro
wywalczył drugie pole startowe.
W niedzielę, tuz przed wyścigami, podczas rozgrzewek, tor był
jeszcze mokry po nocnych ulewach, pojawiały się jednak szybko
suche miejsca, a wiatr rozpędzał dosyć szybko deszczowe chmury.
Wyścig Superstock dostarczył naprawdę mocnych wrażeń,
szczególnie pojedynek Artura Wielebskiego, Adriana Paska i
czeskiego zawodnika na Kawasaki. Tuż przed metą, Arti zaatakował,
wykorzystując błędy rywali i uplasował się na dziewiątej pozycji w
klasyfikacji Alpe Adria, za Mateuszem Korobaczem, jednocześnie
stając na drugim stopniu podium Wyścigowych Motocyklowych
Mistrzostw Polski. Maciek od startu podejmował walkę z
konkurentami, jednak miał poważne problemy z zawieszeniami swojej
R6, co wykluczyło go z walki o wyższe pozycje.
Niecałe dwa okrążenia po starcie wyścigu klasy Supersport, niebo
zasnuło się nagle chmurami i spadł deszcz, pierwsze, rzadkie krople,
szybko przeszły w gęste opady i podczas trzeciego okrążenia wyścig
został przerwany. Zawodnicy zjechali do boksów, sędziowie zarządzili
10-minutową przerwę, po czym wznowiono bieg, zachowując pełną
procedurę startową. Tor szybko wysechł i zawodnicy rozpoczęli
ponownie walkę o pozycje i punkty. Mikro po zamieszaniu w
czołówce i błędzie na hamowaniu spadł na 5 pozycję, a przez chwilę
był aż na 6 miejscu. Szybko jednak odrobił stratę i podjął walkę z

Danielem Bukowskim, wyprzedzając go tuż przed metą i kończąc
wyścig na drugiej pozycji. W klasyfikacji WMMP Szkopek był
bezkonkurencyjny, w Alpe Adria zajął drugą pozycję tuż za
rewelacyjnie jadącym Patrikiem Vostarkiem z Czech. Sebastian
Zieliński po zaciętej walce, ukończył wyścig na 11 pozycji i
zainkasował 5 punktów do klasyfikacji AAC i WMMP.
Artur Wielebski: „Ciężki weekend, ale rewelacyjny wyścig, znakomicie
bawiliśmy się z Adrianem, myślę, że publiczność była zadowolona z
naszych pojedynków. Fakt jest taki, że przez to straciliśmy kilka
sekund do poprzedzającej nas grupy, ale taką jazdę uwielbiam!”
Marek Szkopek: „Wyścig przerwano, po wznowieniu popełniłem błąd
w zakręcie, tylna opona ślizgała się mocno i prawie zaliczyłem
wysiadkę z motocykla, oddając pola konkurentom. Musiałem odrabiać
stratę, wykorzystując każdą okazję do ataku i wyprzedzania. Udało
się, jestem szczęśliwy z wyniku niedzielnego starcia. Tym razem
Vostarek był poza zasięgiem, ale jeszcze wszystko przed nami. Mam
ogromny apetyt na kolejne sukcesy!”
Połowa sezonu WMMP już za nami, w dalszym ciągu jesteśmy
liderem w klasyfikacji sponsorskiej w klasie Supersport, oraz
wiceliderem w Superstock 600 Junior.
Klasyfikacja generalna WMMP:
Supersport:
1 Daniel Bukowski 67 pkt.
2 Marek Szkopek 64 pkt.
3 Marcin Kałdowski 58 pkt.
4 Patrik Vostarek 37 pkt.
5 Claudio Conti 34 pkt.

Junior Superstock 600:

1 Mateusz Korobacz 106 pkt.
2 Artur Wielebski 76 pkt.
3 Adrian Pasek 53 pkt.
4 Kuba Wróblewski 50 pkt.
5 Michał Orlikowski 48 pkt.

Zapraszamy na nasz profil na Facebook
oraz na stronę internetową naszego głównego sponsora, Recykl
Grupa S.A.
Naszymi motocyklami zajmuje się warszawski Serwis49,
ul. Łopuszańska 49, 02-232 Warszawa.

