BRAZYLIA DLA OBSTA !!!
W miniony weekend na torze kartingowym Lange Motokeskus w Estonii, zakończyła się
rywalizacja w Rotax Max Nordic Challenge 2018. W najmłodszej kategorii Micro Max triumfował
zawodnik Automobilklubu Wielkopolski, Maksymilian Obst.
Po rozegraniu dwóch weekendów wyścigowych (Ropazi i Słomczyn), Maks do Lange jechał
jako lider klasyfikacji z 21 punktami przewagi nad łotewskim kierowcą Aleksandrem Skjeltenem.
Zupełnie nowy tor dla Maksa (startował na nim po raz pierwszy), okazał się szczęśliwy
już od treningu kwalifikacyjnego, w którym uzyskał 2 rezultat. Pierwszy i drugi wyścig
kwalifikacyjny także kończy na miejscu 2., pre finał i finał to miejsce 1. Start do Super Finału
z pole position i walka do ostatnich metrów o jak najlepszą lokatę. Po przejechaniu 14 okrążeń
Maks mija metę na miejscu 3., a zdobycz punktowa z całych zawodów daje mu zwycięstwo
w rundzie i całym cyklu sezonu 2018 z 22 punktami przewagi nad łotewskim kolegą.
Zwycięstwo w Rotax Max Nordic Challenge 2018 dała Maksymilianowi Obstowi
najważniejszą i najcenniejszą nagrodę w tej części sezonu, tj. bilet uprawniający do startu w Rotax
Max Challenge Grand Finals 2018, który w tym roku zostanie rozegrany w dniach 24.11-01.12.
na Circuito Internacional Paladino w Conde - Paraiba w Brazylii !!!
Warto przypomnieć, że dla Maksa to już drugi start w tak prestiżowej imprezie
(nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Rotax). W sezonie 2017 startując w Portugalii, zajął 4
miejsce, dotąd najwyższe jakie udało się wywalczyć startującym w tych zawodach reprezentantom
Polski od 2006 roku. Przed Maksem jeszcze ostatnia runda krajowego Pucharu Rotax Max
Challenge Poland w której jest wiceliderem oraz dwie serie Kartingowych Mistrzostw Polski
Młodzików, w których zapowiada walkę o najwyższe lokaty.
Po wyczerpującym wrześniu (trzy weekendy wyścigowe pod rząd), przyjdzie chwila
na odpoczynek fizyczny, ale także na przygotowanie się do startu w najważniejszych zawodach
sezonu 2018 w Brazylii.
Trzymamy kciuki za wyniki w Polsce, ale najbardziej kibicujemy i jeszcze bardziej zaciskamy
kciuki w BRAZYLII !!!!

MAKS – POWODZENIA !!!
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