Zakończenie sezonu EXTREME E. CUPRA w 5 najlepszych załóg
Załoga CUPRA ABT XE w składzie Mattias Ekström i Jutta Kleinschmidt zakończyła
pierwszy sezon Extreme E na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej. Zespół ogłosił już
uczestnictwo w kolejnej serii wyścigów, które rozpoczną się w lutym w Arabii
Saudyjskiej.
Ostatni wyścig zawodów, który odbył się w Dorset w Wielkiej Brytanii, był jak dotąd
najbardziej ekstremalnym etapem, podczas którego załoga walczyła z trudnymi warunkami
atmosferycznymi: deszczem, mgłą i błotem oraz związaną z tym ograniczoną widocznością.
Ekipa zajęła drugie miejsce podczas treningu oraz czwarte w kwalifikacjach, dostając się w
ten sposób do drugiego półfinału. Załodze do zameldowania się w finale wystarczyło drugie
miejsce, jednak niefortunny kontakt z rywalem spowodował poważne uszkodzenia
mechaniczne pojazdu zespołu e-CUPRA ABT XE1. W rezultacie drużyna zakończyła
zmagania w swoim półfinale na trzecim miejscu i nie zdołała awansować do finału. CUPRA
ABT XE zakończyła sezon na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej. Najlepszym wynikiem
zespołu osiągniętym w tym sezonie było drugie miejsce.
- To był rok pełen wyzwań, w którym odkryliśmy zupełnie nowe mistrzostwa. Dlatego jesteśmy
dumni z całego zespołu CUPRA ABT XE i oczywiście z naszych kierowców, Mattiasa i Jutty,
którzy wykonali świetną pracę – powiedział Xavi Serra, szef CUPRA Racing. - Zakończyliśmy
sezon na piątym miejscu, ale jesteśmy pewni, że mamy potencjał na dużo lepsze wyniki. Takie
są wyścigi! Na Sardynii zdobyliśmy nasze pierwsze podium i mam pewność, że w 2022 roku
zdobędziemy ich znacznie więcej. To dopiero początek – dodał.
Kontynuacja zmagań w nowym sezonie Extreme E w 2022 roku
Po inauguracyjnej serii wyścigów, zespół CUPRA ABT XE ogłosił swój udział w rywalizacji
Extreme E 2022. CUPRA zamierza kontynuować ścisłą współpracę ze swoim partnerem ABT,
chcąc wykorzystać w praktyce całą wiedzę zdobytą podczas tego sezonu.
W tym roku rywalizacja w ramach wyścigów Extreme E odbywała się w jednych z najbardziej
wymagających miejsc na świecie, zagrożonych zmianami klimatu: od pustyni Al-Ula w Arabii
Saudyjskiej, przez Lac Rose w Senegalu, Grenlandię, włoską Sardynię, aż po Wybrzeże
Jurajskie w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii. Organizatorzy mistrzostw weszli
we współpracę z lokalnymi organizacjami przy projektach badawczych i wdrażali działania
mające na celu ochronę środowisk, w których odbywały się zawody.

Sezon Extreme E 2022 rozpocznie się w dniach 19-22 lutego w Arabii Saudyjskiej.
Organizatorzy zaplanowali cztery etapy wyścigu, lokalizacji trzech z nich do tej pory nie
ujawniono. Finał odbędzie się w Chile pod koniec listopada.

CUPRA to marka łącząca niekonwencjonalny styl i wyjątkowe osiągi. Powstała w 2018 roku w Barcelonie. Siedziba marki
znajduje się w Martorell pod Barceloną, a sprzedaż odbywa się poprzez sieć wyspecjalizowanych punktów na całym
świecie.
W 2020 roku CUPRA utrzymała wzrost sprzedaży i z 27 400 sprzedanymi samochodami odnotowała o 11% wyższy
wynik niż w roku poprzednim. O sukcesie zaważyła popularność modeli CUPRA Ateca i Leon oraz premiera pierwszego
autorskiego SUV-a marki – Formentora. W 2021 roku CUPRA rozszerzyła ofertę sportowych samochodów
elektrycznych, wprowadzając Formentora w hybrydowej wersji plug-in oraz pierwszy stuprocentowo elektryczny
model – CUPRA el-Born.
W 2021 roku marka wzięła udział w nowej formule wyścigów elektrycznych SUV-ów – Extreme E. Inauguracyjny sezon
zawodów odbywa się w pięciu częściach świata, charakteryzujących się skrajnie różnymi warunkami. Zgodnie z
postulatem równości płci za kierownicą elektrycznych samochodów zasiadają damsko-męskie duety kierowców.
CUPRA pozostaje również oficjalnym partnerem motoryzacyjnym klubu FC Barcelona oraz sponsorem zawodów World
Padel Tour. Ambasadorami marki, tworzącymi CUPRA Tribe, są m.in. niemiecki bramkarz Marc ter Stegen oraz
szwedzki kierowca Mattias Ekström. Od 2019 roku polskim Partnerem marki CUPRA jest ultrathriatlonista Robert
Karaś.
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