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Společnost Polestar potvrdila spuštění víceletého
programu na spolupráci s firmou Cyan Racing v
rámci šampionátu STCC
Značka Polestar, která se pod vlajkou automobilky Volvo Cars soustředí na vývoj
výkonných vozů, se na skandinávském šampionátu Scandinavian Touring Car
Championship v roce 2016 chystá ve spolupráci se společností Cyan Racing
předvést dvě závodní Volva S60, z nichž jedno bude řízeno princem Carlem
Philipem. Jméno druhého jezdce dosud není známo.
Polestar spojila své síly s firmou Cyan Racing, aby vytvořily závodní tým Polestar Cyan Racing. Firmu Cyan
Racing vlastní a řídí Christian Dahl, který byl majitelem společnosti Polestar před tím, než ji letos v červenci
koupila automobilka Volvo Cars.
Obě zmíněné společnosti, Polestar a Volvo, jsou již od roku 1996 závodními partnery, kterým se v rámci
šampionátu podařilo pětkrát získat pohár jezdců a sedmkrát dosáhnout na vítězství týmů.
"Je nám obrovským potěšením, že můžeme s jezdcem jako je princ Carl Philip pokračovat v závodech na
domácí půdě. Jedná se o šampionát, který stejně jako naši jezdci představuje součást historie značky
Polestar a naším přáním je pokračovat v budování této tradice," prohlásil Alexander Murdzevski Schedvin,
viceprezident a ředitel oddělení motorsportu ve společnosti Polestar.
Týmu Polestar Cyan Racing se po závodech na švédském okruhu Karlskoga podařilo vyhrát týmovou soutěž
šampionátu STCC 2015 a po posledním závodu na okruhu Knutstorp, který se koná 25. - 26. září, se
očekává, že stáj získá hned dvě první příčky v poháru jezdců.
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"V současné době se soustředíme především na zajištění nového dvojitého titulu. Ten zůstane naší ambicí i
pro rok 2016 a v následujících letech. Příští rok se bude jednat o naši již 21. závodní sezónu, což je pro nás
opravdový milník," řekl Christian Dahl, výkonný ředitel společnosti Cyan Racing.
Princ Carl Philip zahájí v roce 2016 svou již čtvrtou sezónu mistrovství STCC, která bude následovat po
letošní přelomové sezóně 2015, ve které se mu vůbec poprvé podařilo dojet si pro vítězství a proniknout mezi
deset nejlepších jezdců.
"Sezóna STCC 2015 vysoce předčila má očekávání a jsem nadšený, že jsem mohl potvrdit svou další účast
na tomto programu. Mým cílem pro příští rok je samozřejmě zapracovat na svém výkonu a dosáhnout ještě
lepších výsledků," oznámil princ Carl Philip.
Jméno druhého jezdce za tým Polestar Cyan Racing bude zveřejněno v nejbližší době.
Informace o týmu Polestar Cyan Racing:
Automobilka Volvo koupila společnost Polestar Performance AB, která se zabývá vývojem výkonných
modelových variant a příslušenství sloužícího k optimalizaci výkonu stávajících vozů, a také firmu Polestar
Holding AB, což je vlastník obchodních značek Polestar. Závodní divize firmy Polestar však zůstala
původnímu majiteli, kterým je Christian Dahl, a byla přejmenována na Cyan Racing. Společnost Polestar se
tedy stala divizí Volvo Cars Performance automobilky Volvo, která v rámci motorsportu uzavřela partnerství
se společností Cyan Racing.
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