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TOYOTA GAZOO
Racing odštartovala
pohárovú súťaž
v Európe
22. januára 2018
Všetci európski majitelia okruhových a relyových vozidiel GT86 sa môžu tešiť na ďalšie
vzrušujúce súťaže. Už v tomto roku spoločnosť TOYOTA Motorsport GmbH (TMG)
spustí pohárové zápolenie TOYOTA GAZOO Racing Trophy.
Úplne nová súťaž je otvorená pre všetky vozidlá GT86 dodávané spoločnosťou TMG;
pretekárske modely CS-V3 a CS-Cup, ako aj relyové vozidlá CS-R3. V záujme čo najvyššej
flexibility je možné vozidlá nasadiť do jedného či viacerých európskych seriálov a zbierať
pohárové body na základe dosiahnutých výsledkov, šírky štartovacieho poľa a úrovne
danej súťaže.
Vzhľadom na to, že pre túto Trophy neplatia žiadne špecifické pravidlá a účastníci nehradia
žiadne štartovné, majiteľom vozidiel GT86 sa otvára úžasná príležitosť zúčastniť sa bojov
o významné finančné prémie bez dodatočných nákladov. O finálnom pohárovom poradí sa
rozhodne na základe 10 najlepších výsledkov jednotlivých účastníkov zaznamenaných
v roku 2018.
Víťazný jazdec získa prémiu 35-tisíc eur a navyše crossover Toyota C-HR homologovaný
pre bežnú cestnú premávku.
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Druhý v poradí bude odmenený prémiou 25-tisíc eur a tretí získa odmenu 20-tisíc eur.
Víťazi budú slávnostne vyhlásení na špeciálnej akcii v závere sezóny.
„Pohárová súťaž TOYOTA GAZOO Racing Trophy je vzrušujúci projekt, ktorý spája veľký počet
účastníkov z najrôznejších súťažných disciplín. Snažili sme sa starostlivo navrhnúť takú
pohárovú súťaž, ktorá by majiteľom vozidiel GT86 ponúkla pridanú hodnotu a zároveň odrážala
filozofiu TOYOTA GAZOO Racing. Veľmi zaujímavým aspektom je kombinácia okruhových
a relyových vozidiel v jedinej súťaži, čo podľa nášho názoru všetkých účastníkov i fanúšikov
nadchne. Táto Trophy má veľký potenciál, a tak verím, že stojíme na počiatku novej epochy
európskeho zákazníckeho motošportu Toyota,“ hovorí Emanuele Battisti, vedúci projektu
Customer Motorsport TMG.
Spoločnosť TMG ako člen GAZOO Racing Company po prvýkrát uvádza značku TOYOTA
GAZOO Racing do zákazníckeho programu motošportu v Európe. Nový branding
stelesňuje odhodlanie Toyoty vyrábať stále lepšie automobily a všetkým ľuďom bez
rozdielu sprostredkovať slobodu, dobrodružného ducha a radosť zo šoférovania.
Toyota starostlivo navrhla taký systém bodovania, ktorý všetkým okruhovým i relyovým
jazdcom umožní navzájom férovo zápoliť a špeciálne odmení tých, ktorí uspejú
v náročnejšom konkurenčnom prostredí.
Pretekárske vozidlá GT86 získajú pohárové body zo všetkých európskych šampionátov, na
ktorých vozidlo splní miestne technické predpisy. TMG v nadväznosti na päť súťažných
sezón pohára GT86 Cup na okruhu Nürburgring očakáva vysokú účasť pohárových
účastníkov na pretekoch VLN, RCN a 24 hodín. Účasť záujemcov o Trophy sa očakáva i na
ďalších podujatiach, ako je seriál 24H Series Powered by Hankook, DMV GTC alebo NES
500.
Jazdci rely sa tiež môžu zúčastniť na ľubovoľnom európskom podujatí a získať pohárové
body na základe dosiahnutého výsledku účastníka v porovnaní s inými vozidlami
homologovanými pre kategórie R2 alebo R3, čo je z pohľadu zákazníckych tímov zárukou
flexibility aj v rozmanitých podmienkach súťaží rely. TMG po zohľadnení priebehu
predošlých sezón očakáva, že o pohár zabojujú vozidlá GT86 CS-R3 napr. v seriáli Tour
European Rally, nemeckom šampionáte v rely a európskych majstrovstvách FIA v rely, ako
aj v rôznych národných šampionátoch.
Pre preteky na okruhu aj rely platí, že na bodový zisk pre Trophy má veľký vplyv dĺžka
podujatia a počet účastníkov. V jednej súťaži je možné dosiahnuť maximálne 75 bodov,
ktoré budú udelené za víťazstvo v kategórii zahŕňajúcej najmenej päť vozidiel v pretekoch
na 24 hodín, resp. rely so špeciálnymi etapami s dĺžkou minimálne 200 km.
Pohárové ceny sa budú udeľovať tým jazdcom, ktorí sa zúčastnia najmenej piatich podujatí
v období od 1. januára 2018 do 30. novembra 2018. Ak sa súťažiaci zúčastnia viac než 10
podujatí, započíta sa im 10 najlepších dosiahnutých výsledkov. Ďalšie podrobnosti
o systéme bodovania a štruktúre finančných prémií nájdete na stránkach:
www.RacingByTMG.com.
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