
Lonato (Brescia), 14 februarie 2012.

În acest weekend începe spectacolul kartingului  internaţional cu a 17-a ediţie a  Winter
CUP  programata pe 17 – 19 Februarie pe pista  SOUTH GARDA  Karting din Lonato
(Brescia).
Cu aproape 290 de piloti la toate cele trei clase KZ2, KF2 şi KF3, care vor beneficia de
niole sasie si motoare cu omologare 2012-2018 , cursa se anunta foarte disputata , in
masura in care toate „casele” renumite ale kartingului mondial au posibilitatea de a-si
verifica in „live” noile echipamente , inainte de inceperea marilor confruntari din
Campionatul WSK , cel mai competitv din lume la ora actuala .

Printre protagonisti clasei KZ2 , campionul mondial CRG  belgianul  Jonathan Thonon ,
alaturi de coechipierii CRG  Fabian Federer , Davide Fore , Mirko Torsellini , apoi
Campionul European Paolo de Conto , puternica „pereche” KZ2 a teamului Tony Kart
formata din Rick Dreezen si Marco Ardigo .

La clasa KF2 atentia va fi pe Campionul Mondial  Matthew Graham cu Zanardi , apoi pe
olandezul Max Verstapen cu Interpid  (Câştigător al WSK KF3 Euro Series) si o serie
de piloti proaspat veniti din categoria KF3 , Antonio Fuoco (Tony Kart), Mattia Vita
(Birel) şi puternicul norvegian Oystein Helgheim . Trebuie tinut cont si de evolutia lui
Stephen Cucco trecut la  Maranello şi a coechipierul său danezul Andreas Hansen

KF3 va fi o clasa dominata de multi piloti care vin de la Mini 60 , Alessio Piccini ,
Corberi Luca la temul Kosmic, la teamul Zanardi avem un roman Petrut Florescu ,



coechipier cu americanul Ferrucci Santino , la CRG  spaniolul Alex Palou ,  rusul
Robert Shwartzman si Dorian Boccollacci  cu Intrepid,  Alessio Lorandi cu Tony Kart
Dintre teamuri este de semnalat prezenta in premiera a unui team din lumea „formulelor”
care a decis sa se implice in karting , ART GRAD PRIX avandu-i ca asociati pe Nicolas
Todt si Armando Filini (fost Maranello)
Sunt asteptati si o serie de celebritati printre care si Michael Schumacher care in urma cu
doua saptamani a testat noul sasiu Tony Kart
Vineri 17 şi sâmbătă 18 vor fi mansele de calificare , in timp ce pre-finalele si finalele vor
avea loc duminica 19 Februarie de la ora 13,30


