Δελτίο Τύπου
Προεπισκόπηση – 2018 Formula One Pirelli, Grand Prix Ηνωμένων
Πολιτειών
17 .10. 2018

Η Alfa Romeo Sauber F1 Team κατευθύνεται προς το Ώστιν για να
αγωνιστεί στο 2018 FIA Formula One Grand Prix των Ηνωμένων
Πολιτειών ένα από τα πιο επεισοδιακά και συναρπαστικά Grand Prix.
Μια απαιτητική πίστα περιμένει τους Marcus Ericsson και Charles
Leclerc με έναν συνδυασμό διαφορετικών τύπων στροφών και μια
ευθεία ενός χιλιομέτρου. Αυτά πρέπει ν’ αντιμετωπίσουν οι οδηγοί
στην προσπάθειά τους να πετύχουν τέλειους γύρους. Το Grand Prix
των ΗΠΑ είναι από τα αγαπημένα των οδηγών στο πρόγραμμα της
Formula 1 καθώς εγγυάται διασκέδαση όχι μόνο στην πίστα αλλά και
εκτός αυτής, σε πολλές δραστηριότητες και οργανώσεις. Επιπλέον η
πόλη του Ώστιν έχει μοναδική ατμόσφαιρα.
Marcus Ericsson (μονοθέσιο Νο 9): “Το Ώστιν είναι ένας από τους
καλύτερους αγωνιστικούς προορισμούς μέσα στη σεζόν. Η πόλη έχει
πολλά να προσφέρει από μόνη της. Η πίστα και η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα είναι πάντα σπουδαία. Πρόκειται για μια απαιτητική
διαδρομή. Το πρώτο μέρος μου θυμίζει λίγο τη Σουζούκα καθώς έχει
τμήματα με πολύ υψηλή ταχύτητα. Υπάρχουν σημεία που προφέρουν
ευκαιρία για προσπέρασμα, η μίξη των χαρακτηριστικών της πίστας
την καθιστά ενδιαφέρουσα στην οδήγηση. Με τον καλό ρυθμό που
είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες θα πρέπει να είμαστε σε θέση να
δώσουμε μάχη για καλά αποτελέσματα. Ανυπομονώ να δω τι θα
μπορέσουμε να πετύχουμε εκεί.”
Charles Leclerc (μονοθέσιο Νο 16):
“Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι συναρπαστικό. Η
πίστα μου αρέσει πολύ, έχω οδηγήσει εκεί στο παρελθόν σε ελεύθερες
δοκιμές. Θα έχει ενδιαφέρον να βρω τα πατήματα σε στεγνό
οδόστρωμα καθώς έχω οδηγήσει εκεί μόνο σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Είναι ιδιαίτερο να έχεις σαν προορισμό το Ώστιν καθώς η ατμόσφαιρα
στην πίστα καθιστά συναρπαστικό, το Σαββατοκύριακο του αγώνα.”
Δεδομένα πίστας:
Το Circuit of the Americas έχει περισσότερες γρήγορες στροφές από
το Σπα και περισσότερες αργές από το Ουγγαρόρινγκ. Ο συνδυασμός
αυτός συντελεί ώστε η πίστα να αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη
περίπτωση για τους μηχανικούς. Το ψηλότερο σημείο του γύρου είναι
στην στροφή 1, πρόκειται για απότομη ανηφόρα που καθιστά «τυφλή»
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την είσοδο στην στροφή. Το πρώτο μέρος χαρακτηρίζεται από πέντε
πολύ γρήγορες καμπές. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια ευθεία
ενός χιλιομέτρου. Το τρίτο μέρος είναι μια μίξη αργών στροφών και
μιας δεξιάς καμπής με πολλές κορυφές όπου οι οδηγοί υπόκεινται σε
φορτίσεις 4G για διάστημα 5 δευτερολέπτων.
Διαδρομή
Απόσταση
αγώνα
Πρόγραμμα

Circuit of the Americas / 5.513 km
56 γύροι / 308.405 km
Κατατακτήριες δοκιμές 00:00 Ελλάδος (16:00
τοπική ώρα),
Αγώνας 21:10 Ελλάδος, (13:10 τοπική ώρα)

Επιλογή γομών ελαστικών:
Οδηγός
Marcus Ericsson
Μαλακή
2
Πολύ μαλακή
2
Πάρα πολύ μαλακή
9

Charles Leclerc
1
3
9

Πληροφορίες οδηγών:
Marcus Ericsson

Charles Leclerc

Γεννήθηκε

02.09.1990 / Kumla (SE)

16.10.1997 / Monte Carlo
(MC)

Ύψος / Βάρος
Πρώτο GP
Εκκινήσεις σε GP
Καλύτερο αποτέλεσμα
σε αγώνα
Καλύτερο αποτέλεσμα
σε κατατακτήριες
δοκιμές
Βαθμοί 2018
Βαθμοί συνολικά

1,80 m / 70 kg
Aυστραλία 2014
93
8ος Australia (2015)
10ος Ρωσία (2018)

1,80 m / 67 kg
Aυστραλία 2018
17
6ος Αζερμπαϊτζάν
(2018)
7ος Ρωσία (2018)

6
15

21
21
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Website:

www.sauberf1team.com

Media:

www.sauberf1team.com/press

Facebook:

facebook.com/sauberf1team

Google+:

www.google.com/+sauberf1team

Twitter:

twitter.com/sauberf1team

Youtube:

www.youtube.com/sauberf1team
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Pinterest:

www.pinterest.com/sauberf1pins

Instagram:

www.instagram.com/sauberf1team
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