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Pred GHD Q Max Petrol Il. Bistrica (28. in 29. avgust 2021)
Aleš Prek po 10 letih spet naskakuje evropski naslov
Ljubljana – Čeprav so se prireditelji dirk za evropsko prvenstvo v gorskem avtomobilizmu 2021
nadejali, da jim bo pandemija covida-19 letos bolj prizanesla kot lani, so bili prisiljeni že doslej
odpovedati kar štiri prireditve. Za nameček so morali prekiniti še preizkušnjo Dobšinsky kopec (16.18.7) na Slovaškem. Zato pa je bila za tem dirka za EP 2021 v Limanowi na Poljskem po vnovičnem
obetavnem nastopu našega Aleša Preka več kot mikavna napoved bližnje GHD Petrol 2021 v Il. Bistrici
28. (uradni trening) in 29. avgusta (dirka) na sloviti progi na Šembije.
Aleš Prek, naš edini evropski prvak v gorskem avtomobilizmu leta 2011 v kategoriji turnih avtomobilov
je za nameček nastopil le na štirih izmed doslej petih izvedenih dirk za EP. Za razliko od vodilnega
Antonina Migliuola (Mitsubishi Lancer Evo IX) je manjkal na prvi letošnji izpeljani preizkušnji za EP 2021
na Portugalskem (Rampa de Boticas) in od tod tudi 25 točk zaostanka za Italijanom.
Kakor koli že, Vrhničan, nekdaj odličen kartist in tudi alpski smučar, se je deset let pozneje dobro
pripravljen odločil ponoviti šampionski niz, kar bo za slovenske privržence gorskega avtomobilizma tudi
prvovrstni mik tradicionalne GHD Petrol IB 2021 med zadnjim avgustovskim vikendom. Kot običajno si
prireditelji iz AK Olimpija (z dejavno podporo AŠ 2005) obetajo vrhunsko udeležbo v obeh tekmovalnih
kategorijah.
Vrstni red v kategoriji I po 5 dirkah za EP 2021: 1. A. Migliuolo (Ita) 105,5, 2. A. Prek (Slo, Honda Civic
Type R) 80,5, 3. Ronnie Bratsch (Švi, Mitsubishi Evo VII RS) in Peter Ambruz (Svk, Mitsubishi Lancer Evo
IX) po 68 točk itn.
Ker je tako domala že »večni« italijanski evropski šampion kategorije II (tekmovalni avtomobili) Simone
Faggioli izpustil dirko v Španiji (Subida Internacional al Fito) je odprl priložnost rojaku Christianu Merliju,
ki se mu po petih zmagah na vseh dosedanjih dirkah za EP 2021 morda nasmiha ponovni naslov
evropskega prvaka.
Vrstni red v kategoriji II po 5 dirkah za EP 2021: 1. Ch. Merli (Osella FA30) 125, 2. S. Faggioli (Norma
M20 FC) 100, 3. Diego Degasperi (vsi Ita, Osella FA30) in Sebastien Petit (Fra, Nova NP01-2) po 66 točk
itn.

Podrobni rezultati po skupinah v obeh kategorijah so na voljo na spletni strani
https://www.fia.com/events/european-hill-climb-championship/season-2021/2021-standings.
Sprotno dogajanje (prijave tekmovalcev za GHD Petrol IB, akreditiranje novinarjev itn.) spremljajte na
spletnih straneh Q Max Petrol GHD Ilirska Bistrica, AŠ 2005 ter Facebook straneh.
Seveda pa bomo športne medije o vsem pomembnem in o pripravah na našo največjo avtomobilistično
dirko sproti obveščali tudi s sporočili za javnost. Aplikacija za akreditiranje je na voljo na spletni strani,
zadnji rok za prijave je ponedeljek, 23. avgusta. Samo profesionalne novinarje ter radijske oz. TV ekipe
bomo akreditirali tudi v tiskovnem središču, vendar le ob predložitvi izkaznice DNS, DŠNS oz. izkaznice
medijske hiše.
(O. G.)

Koledar EP 2021 v gorskem hitrostnem avtomobilizmu
Datum
09. - 11. aprila (odpoved)
23. - 25. aprila (odpoved)
07. - 09. maja
14. - 16. maja
28. - 30. maja
11. - 13. junija (odpoved)
25. - 27. junija
16. - 18. julija (prekinjena)
23. - 25. julija
13. - 15. avgusta (odpoved)
27. - 29. avgusta
17. - 19. septembra

Proga
St Jean du Gard - Col St Pierre
Rechbergrennen
Rampa de Boticas
Subida Internacional al Fito
Ecce Homo Sternberk
Glasbachrennen
Coppa Paolino Teodori
Dobšinský kopec
Limanowa
St Ursanne - Les Rangiers
GHD Petrol Il. Bistrica
Buzetski dani

Država
Francija
Austrija
Portugalska
Španija
Češka Republika
Nemčija
Italija
Slovaška
Poljska
Švica
Slovenija
Hrvaška

