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A Radikal Team Race estreia hoje (06/03), às 22h mais um campeonato da temporada 2015, a
BMW GT Series Performance que será disputada em duas baterias com qualify de 3 voltas e
grid       por ordem de classificação. O melhor da marca BMW estará nas pistas para uma
disputa eletrizante no circuito de Sebring Internacional Raceway, na Flórida, Estados Unidos.

  

Com um torque forte de 505,0 N.m (Newton Metro), 366KW (cavalos de potência) e 1,225 Kg
de peso, a BMW GT2 está na lista dos carros mais ariscos e indomáveis nas curvas pelo
arrasto do motor que provoca um deslocamento lateral da dianteira que tende a puxar o carro
pra fora do traçado onde o braço do piloto faz a diferença.

  

O favoritismo nesta temporada paira sobre o capacetes dos pilotos Marcos Jr Br (SP) e
PHKenzo (RJ) da equipe RKAL (Radikal Team Race), que estão virando sua melhor volta nos
treinos em Sebring com um tempo em torno de 02:07.114 que é pra lá de expressivo.

  

Os dois ícones da equipe vem seguidos de perto por Kalleb Kju (CE) que se destaca também
em outras categorias, inclusive na WEC Sigma GT, que terá sua estreia no dia 08 próximo,
entre outros campeonatos que estreiam na sequencia, como a Porsche Supercup dia 23 e a
Fórmula 1 no dia 12/03.

  

As etapas:

  

1ª- Sebring - 11 voltas - 06/03 (sexta), às 22h. 
2ª - Mugello - 12 voltas - 20/03 (sexta), às 22h. 
3ª - Road America - 12 voltas - 02/04 (qui), às 22h. 
4ª- Suzuka - 12 voltas - 14/05 (qui), às 22h. 
5ª- Motegi - 12 voltas - 18/06 (qui), às 22h. 
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6ª- Catalunya - 16 voltas - 25/06 (qui), às 22h.
7ª- Nurburgring - 12 voltas - 09/07 (qui), às 22h
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