Muroja fantasztikus győzelmet aratott San Diegoban
2017 április 18., kedd 14:10

Josihide Muroja karrierje második győzelmét szerezte meg a húsvéti hétvégén az
Egyesült Államokban, így magabiztosan készülhet a júniusi japán futamra. Muroja mellett
Podlunsek és a címvédő Dolderer állhatott dobogóra a 2017-es Red Bull Air Race
második futama után.

San Diego, Kalifornia (USA) – A Red Bull Air Race világbajnokság április 15-16-án, nyolc év
kihagyás után tért vissza a kaliforniai helyszínre, ahol az egyik legnagyobb meglepetést Joshide
győzelme mellett kétségtelenül Peter Podlunsek okozta. A szlovén pilóta, aki tavaly csatlakozott
a Red Bull Air Race mezőnyéhez megszerezte karrierje első dobogós helyezését, ráadásul
rögtön egy ezüstérmet, ezzel megelőzve többek között a címvédő Matthias Dolderert is.

A döntőben a japán pilóta repült elsőként, 58,529-es idejével magasra tette a lécet. A
másodikként felszálló Dolderer szintén jó időt repült, ám az egyik pilon elkaszálása miatt három
másodperces büntetésben részesült. A hazai pálya előnyét élvező Kirby Chambliss
harmadikként vágott neki a döntő menetnek. Az amerikai pilóta szintén jól indult és csupán
0,001 másodperc volt a hátránya Murojához képest, de a tízes kapunál átlépte a megengedett
magassági határt, így két másodperc büntetést kapott, ami a negyedik helyre volt elég. A
karrierje során előszőr legjobb négybe jutó Podlunsek 1:00.454-es idejét viszont büntetések
nélkül, tisztán és egyenletesen repülte végig, így ezüstéremmel távozhatott San Diegoból.

A hétvégi győzelemnek köszönhetően Muroja 10 helyet ugrott előre az összesített pontlistán,
ezzel harmadik lett a cseh Martin Sonka és Dolderer mögött. A verseny következő állomása,
Csiba hazai pálya lesz Muroja számára – vajon júniusban képes lesz tavalyi bravúros
győzelmét megismételni több tízezer hazai néző előtt?

“Elégedett vagyok! Abu-Dzabi óta keményen dolgozunk a csapattal, köszönöm nekik is és a
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családomnak is, hogy támogatnak, segítenek, hogy még kitartóbb, jobb legyek. A következő
futam nagyon fontos számomra, hiszen hazai közönség előtt versenyzek majd, így érzem a
nyomást, de izgatott is vagyok” – mondta Muroja.

A Challenger Class döntő futamát a 2016-os világbajnok, a német Florian Bergér nyerte.

Jegyek már kaphatók a 2017-es Red Bull Air Race Világbajnokság csibai futamára. A jegyekkel,
és a versennyel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a www.redbullairrace.com
oldalra!

Master Class eredmények - San Diego 2017:
1. Joshide Muroja (JPN), 2. Peter Podlunsek (SLO), 3. Matthias Dolderer (GER), 4. Kirby
Chambliss (USA), 5. Martin Sonka (CZE), 6. Petr Kopfstein (CZE), 7. Nicolas Ivanoff (FRA), 8.
Michael Goulian (USA), 9. Matt Hall (AUS), 10. Pete McLeod (CAN), 11. Juan Velarde (ESP),
12. François Le Vot (FRA), 13. Mikaël Brageot (FRA), 14. Cristian Bolton (CHI)
A világbajnokság állása 2 futam után: 1. Martin Sonka (CZE) 21 pont, 2. Matthias Dolderer
(GER) 16 pont, 3. Joshide Muroja (JPN) 15 pont, 4. Juan Velarde (ESP) 12 pont, 5. Peter
Podlunšek (SLO) 12 pont, 6. Pete McLeod (CAN) 10 pont, 7. Nicolas Ivanoff (FRA) 10 pont, 8.
Michael Goulian (USA) 8 pont, 9. Kirby Chambliss (USA) 7 pont, 10. Petr Kopfstein (CZE) 5
pont, 11. Cristian Bolton (CHI) 4 pont, 12. François Le Vot (FRA) 3 pont, 13. Matt Hall (AUS) 3
pont, 14. Mikaël Brageot (FRA) 2 pont
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