Artur Wielebski w FIM Superstock 600.
Startujący w sezonie 2011 w barwach Bogdanka Junior Team
Recykl, Artur Wielebski, w ubiegły weekend wystartował w
wyścigu FIM Superstock 600, podczas 8 rundy World Superbike
w czeskim Brnie.
„To było niesamowite uczucie, znaleźć się na paddocku, wśród
wszystkich sław wyścigowych.” – mówi Artur – „Nie jest to moja
pierwsza wizyta na rundzie WSBK, ale był pierwszy start w tej
rangi zawodach. Tor w Brnie znam, jeździłem tu kilkakrotnie
podczas rund Alpe Adria i WMMP, jednak tym razem jest trochę
inaczej. Debiutowałem w zawodach tej rangi i tak naprawdę nie
wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Mieliśmy sporo pracy
nad ustawieniami motocykla, praktycznie pierwsze wolne
treningi, jak i obie sesje kwalifikacyjne upłynęły pod znakiem
testowania nowych ustawień sprzętu. Finalnie wystartowałem
do wyścigu z 23 pozycji, po walce z konkurentami, świetnych
potyczkach, które bardzo lubię na torze, ukończyłem bieg na 17
pozycji. Ze startu zadowolony jestem przede wszystkim ze
względu na to, iż udało mi się „wykręcić” tzw. życiówkę, mój
najlepszy czas okrążenia w wyścigu wyniósł 2:09:350. Poza
tym, to świetna szkoła ścigać się z ludźmi, którzy startują tu na
stałe i sprawdzać swoje możliwości podczas konfrontacji z
najlepszymi.”
Start Artura możliwy był dzięki zaangażowaniu naszych
głównych sponsorów i wielu życzliwych osób. Chcielibyśmy
podziękować serdecznie Firmie Lubelski Węgiel „Bogdanka”
S.A., Recykl Grupa S.A., Igorowi Piaseckiemu, menadżerowi
zespołu Bogdanka Racing, Maciejowi Łozińskiemu z Pirelli,
zespołowym mechanikom, ekipie Serwis 49 oraz wszystkim,
którzy nas wspierają i kibicują naszym zawodnikom.

Bartłomiej Lewandowski, menadżer zespołu Bogdanka Junior
Team Recykl: „Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z wyniku
Artura. Mimo, iż nie zdobył w Brnie punktów, pokazał, ze jest
jednym z najszybszych i najlepszych polskich zawodników
wśród juniorów, ale nie tylko. Czasy okrążeń, jakie uzyskiwał,
napawają nas optymizmem. Miło jest pracować z takim
młodym, ale jednocześnie bardzo dojrzałym zawodnikiem. W
Mistrzostwach Polski osiągnęliśmy półmetek, myślę, że wciąż
przed Arturem jest szansa na walkę o tytuł mistrzowski w kraju,
a my, jako zespół, dołożymy wszelkich starań, żeby ułatwić mu
to zadanie.”
Podczas wyścigów World Superbike w Brnie, w sobotę, 9 lipca,
obchodziliśmy 26 urodziny Marka „Mikro” Szkopka, naszego
zawodnika, który startuje w WMMP w klasie Supersport i jest
obecnie wiceliderem klasyfikacji generalnej. Markowi życzymy
wszystkiego najlepszego i samych sukcesów!
Zapraszamy na nasz profil na Facebook
oraz na stronę internetową naszego głównego sponsora, Recykl Grupa S.A.
Naszymi motocyklami zajmuje się warszawski Serwis 49,
ul. Łopuszańska 49, 02-232 Warszawa.
Zdjęcia wykonała Aleksandra Sobotka www.olasobotka.com

