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A batalha para a Red Bull Air Race World Championship será bem aberta em 2016. A briga se
concentrará nas oito paradas em sete países e dois pilotos que se distinguiram na Classe      
Challenger: Peter Podlunsek da Eslovénia e Petr Kopfstein da República Checa vão pilotar
agora, na classe Master.

Os recém-chegados disputarão um mundial que será mais imprevisível do que nunca, graças
às inovações técnicas, dois novos locais e a aposentadoria de dois dos pilotos mais bem
sucedidos na história do esporte: Peter Besenyei, da Hungria e o campeão de 2015, Paul
Bonhomme, do Reino Unido. Em 2016, 14 dos melhores pilotos do mundo estarão fazendo o
seu show.

  

"Me sinto honrado em fazer parte do grupo original de aviadores na classe Master. O primeiro
ano será uma temporada de aprendizagem, testes e ajustes, mas todos na equipe querem
fazer isso rapidamente para nos tornarmos competitivos o mais rapidamente possível ", afirma
Kopfstein.

  

Também ganhando seu convite depois de duas temporadas de experiência na classe
Challenger, o esloveno Podlunsek vem com tudo, O oito vezes campeão nacional de acrobacia
aérea - com vários pódios internacionais, foi vice-campeão do Campeonato Challenger Cup
2015 e conquistou quatro pódios na Challenger.

  

"Voar na classe Master é um sonho se tornando realidade. Estou focado no trabalho com a
equipe no momento. A nossa estratégia será voar com segurança e inteligência ", disse
Podlunsek.

  

Kopfstein e Podlunsek estreiam na Red Bull Air Race World Championship já na abertura da
temporada, em Abu Dhabi, nos dias 11 e 12 de março.
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Hannes Arch (AUT)
Kirby Chambliss (EUA)
Matthias Dolderer (GER)
Michael Goulian (EUA)
Matt Hall (AUS)
Nicolas Ivanoff (FRA)
Petr Kopfstein (CZE)
Nigel Lamb (GBR)
François Le Vot (FRA)
Pete McLeod (CAN)
Yoshihide Muroya (JPN)
Peter Podlunsek (SLO)
Martin Sonka (CZE)
Juan Velarde (ESP)

CALENDÁRIO DA TEMPORADA 2016:

1ª ETAPA: 11 e 12 de março - Abu Dhabi (EMA)
2ª ETAPA: 23 e 24 de abril - Souekberg (AUT)
3ª ETAPA: 04 e 05 de junho - Chiba (JPN)
4ª ETAPA: 16 e 17 de julho - Budapeste (HUN)
5ª ETAPA: 13 e 14 de agosto - Ascit (ING)
6ª ETAPA: 03 e 04 de setembro - Lausitzring (ALE)
7ª ETAPA: 01 e 02 de outubro - Indianápolis (USA)
8ª ETAPA: 15 e 16 de outubro - Las Vegas (USA)
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