TISKOVÁ ZPRÁVA
Pro okamžitou distribuci

ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS BRP 2015 BUDE
POŘÁDÁNO V PORTUGALSKU

Vlajky všech zúčastněných zemí při Grand Finals motokár. © BRP 2015

Gunskirchen, Rakousko, 10. března, 2015 – Rotax MAX Challenge Grand Finals (RMCGF)
BRP, kde soutěží o titul nejlepší jezdci každé země, se bude konat na Mezinárodním
motokárovém okruhu v Portimão v regionu Algarve, Portugalsko od 8. do 14. listopadu 2015.
„Okruh v Portimão je vynikající místo pro konání RMCGF, neboť splňuje všechny požadavky na
povrch dráhy a celkovou infrastrukturu,“ řekl Peter Oelsinger, viceprezident Rotax Propulsion
Systems v BRP. „Účastníci budou poprvé závodit s novým motorem MAX evo, který by měl
sjednotit pole a zajistit ještě větší napínavost závodů.“
Portimão uvidí další impozantní finále motokárové sezóny s více než 300 jezdci z více než 50
zemí, kteří se zúčastní 16. ročníku ve světě renomovaného motokárového závodu. Trať bude
vítaná volba, neboť většina jezdců z Grand Finals ročník 2012 se shodla, že na okruhu lze
dosahovat dobré rychlosti, nabízí mnoho příležitostí pro předjíždění a oblasti převýšení, na
kterých je příjemná pilotáž. Povrch trati je kvalitní a hladký a nabízí dobrou přilnavost.
Na organizaci podniku tohoto rozsahu spojil BRP opět síly s distributorem motokárových
motorů Rotax pro Španělsko a Portugalsko, Korridas e Kompanhia. Tento silný a spolehlivý
místní partner byl klíčovým strůjcem úspěchu loňského podniku ve Valencii, Španělsko.
„Jsme potěšení, že můžeme s BRP popáté a podruhé v řadě organizovat RMCGF“, řekl Arnaldo
Frias, generální ředitel Korridas e Kompanhia. „Výzvy pro tak velký podnik se za léta významně
rozvinuly. Nyní je harmonogram velmi těsný a přísný. Naším cílem je zajištění, aby byl RCMGF
úspěchem pro všechny.“
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Rotax MAX Challenge (RMC) je zavedená profesionální série motokárových závodů, vlastněná
a organizovaná BRP a jeho distributory motokárových motorů Rotax. RMC je schválené CIK /
FIA a je v souladu s jejími předpisy a je to formule „motoru jedné značky“: použity budou pouze
motokárové motory Rotax které budou zkontrolovány a zapečetěny (pro stejný výkon). Úspěch v
tomto závodě závisí pouze na dovednosti jezdce.
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sporty a pohonných systémů. Jeho portfolio zahrnuje sněžné skútry Ski-Doo a Lynx, plavidla Sea-Doo,
terénní vozidla a UTV vozidla Can-Am, roadstery Can-Am Spyder a námořní pohonné systémy
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