Δελτίο Τύπου

Οι Sauber και Alfa Romeo συνεχίζουν την πορεία τους στην
Formula 1 ως Alfa Romeo Racing
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 του 2019, δύο ιστορικά ονόματα των αγώνων
αυτοκινήτου, οι Sauber και Alfa Romeo, επιστρέφουν δυναμικά με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Kimi
Räikkönen και τον νεαρό Antonio Giovinazzi να οδηγούν για την Alfa Romeo Racing.

Μόλις ένα χρόνο μετά την ίδρυση της, στις 24 Ιουνίου του 1910, η Alfa Romeo πραγματοποίησε το
ντεμπούτο της σε επίσημο αγώνα, κατακτώντας τη νίκη στον πρώτο αγώνα της Modena. Από τότε ο
θρύλος της Alfa Romeo δημιουργήθηκε μέσα από σειρά νικών και διακρίσεων σε αγώνες σε όλο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και αγώνων της Formula 1. Για το 2019, τα μονοθέσια της Alfa
Romeo Racing θα φέρουν το Quadrifoglio, το τετράφυλλο τριφύλλι, το οποίο από το 1923 συνοδεύει
τα αγωνιστικά, αλλά και τις κορυφαίες εκδόσεις των μοντέλων της μάρκας.

Η συνεργασία της Sauber με την Alfa Romeo, ως ονομαστικό χορηγό, ξεκίνησε το 2018. Την
περασμένη χρονιά η ομάδα έκανε συνεχή πρόοδο τερματίζοντας στην 8η θέση. Η συνεργασία πλέον
επεκτείνεται, με τη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Sauber να παραμένει αμετάβλητο. Η
Alfa Romeo Racing, έχει σαν στόχο την κατάκτηση καλών αποτελεσμάτων στην κορυφαία μορφή
του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Frédéric Vasseur, Επικεφαλής της ομάδας Alfa Romeo Racing:
“Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το 2019 θα συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula
1, ως “Alfa Romeo Racing”. Μετά την έναρξη της συνεργασίας μας με την Alfa Romeo το 2018, η
ομάδα έκανε τρομερά βήματα προόδου σε τεχνικό, εμπορικό και αγωνιστικό επίπεδο. Αυτό έδωσε
μεγάλο κίνητρο σε όλα τα μέλη της ομάδας και η σκληρή δουλειά φάνηκε στα αποτελέσματα.
Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη βελτίωση σε κάθε επίπεδο, με το πάθος μας για τους αγώνες και
την τεχνολογία να μας οδηγεί ”.
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Mike Manley, CEO της FCA:
“Η Alfa Romeo Racing είναι ένα νέο όνομα με μακρά ιστορία στην Formula 1. Είμαστε
περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Sauber με στόχο να φέρουμε την τεχνολογική υπεροχή
της Alfa Romeo και το Ιταλικό αγωνιστικό πνεύμα στην κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου
αθλητισμού. Μην αμφιβάλετε καθόλου, με τους Kimi Räikkönen και Antonio Giovinazzi, αλλά
και τις υψηλές δυνατότητες των Alfa Romeo και Sauber, θα αγωνιστούμε πολύ δυνατά.”

Σχετικά με την Alfa Romeo:
Η Alfa Romeo, ιδρύθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας το 1910, και έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα μερικά από τα πιο εντυπωσιακά
μοντέλα στην ιστορία του αυτοκινήτου. Αυτή η παράδοση παραμένει ζωντανή, με την Alfa Romeo να συνεχίζει να ακολουθεί έναν
πρωτοποριακό δρόμο στο σχεδιασμό αυτοκινήτων.
Σε κάθε Alfa Romeo, η τεχνολογία και το πάθος μετατρέπονται σε ένα έργο τέχνης, όπου κάθε λεπτομέρεια συμβάλει στην ιδανική
ισορροπία μεταξύ μηχανολογικής τελειότητας και συναισθήματος. Η αναγέννηση του πνεύματος της Alfa Romeo, αποτέλεσε
προτεραιότητα για την FCA. Ακολουθώντας μία ξεκάθαρη στρατηγική, η Alfa Romeo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, με
την μάρκα να αποτελεί σήμερα ένα υπόδειγμα για τις δυνατότητες του ομίλου. Πρώτα με τη Giulia και στη συνέχεια με τη Stelvio, η
Alfa Romeo δημιούργησε δύο μοντέλα που εκφράζουν απόλυτα το πνεύμα της μάρκας. Η φιλοσοφία «La meccanica delle emozioni»
δίνει την πραγματική διάσταση μίας μάρκας που είναι έτοιμη να κατακτήσει δικαιωματικά τη θέση ανάμεσα στις πλέον ισχυρές
premium εταιρείες του κόσμου. Η Alfa Romeo είναι και πάλι ένα σύμβολο της Ιταλικής τεχνολογίας και του Ιταλικού στιλ. Μετά από
30 χρόνια απουσίας από την Formula 1, η εταιρεία ανακοίνωσε την επιστροφή της το 2018 ως ονομαστικός χορηγός της Sauber F1
Team.

Σχετικά με τον όμιλο εταιρειών Sauber:
Ο όμιλος Sauber αποτελείται από τρία τμήματα – την Sauber Motorsport AG, που διαχειρίζεται την ομάδα στην Formula 1, την
Sauber Engineering AG, που ειδικεύεται στην παραγωγή πρωτοτύπων και την Sauber Aerodynamik AG, η οποία πραγματοποιεί
δοκιμές αεροδυναμικής απόδοσης στις τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τα τρία τμήματα συνεργάζονται
στενά ώστε να συμβάλουν στην εξέλιξη εσωτερικών και εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων.
Από την ίδρυση της το 1970, το πάθος για τους αγώνες ήταν βασικό συστατικό της Sauber. Για περισσότερα από 45 χρόνια, οι
πρωτοποριακές ιδέες της εταιρείας έθεταν νέα επίπεδα στο σχεδιασμό, εξέλιξη και κατασκευή αγωνιστικών οχημάτων σε
πρωταθλήματα όπως το DTM, το WEC, αλλά και τη Formula 1. Με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 το
1993, η Sauber Motorsport AG αποτέλεσε μία από τις λίγες παραδοσιακές ιδιωτικές ομάδες στο θεσμό. Μετά από 25 χρόνια στη
Formula 1, η Sauber ανέπτυξε το 2018 στενή συνεργασία με την Alfa Romeo, ενώ το 2019 θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα με την
ονομασία Alfa Romeo Racing.
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