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 2019ملوسم ‘ المبورغيني سوبر تروفيو’كجزء من منافسات سباق 

 

ق الفوز خالل املرحلة االفتتاحية للسلسلة في الشرق األوسط‘ تارغت رايسينغ’فريق 
ّ
 يحق

 

  – 2019فبراير  24، أبوظبيالشرق األوسط، 
 
 منافساتين تيمور بوغوسالفسكي وفريدريك شاندورف أبطال تم تتويج السائق

الثالثة.  للسنة أقيمتوالتي  2019للعام ( Lamborghini Super Trofeo Middle East‘ )المبورغيني سوبر تروفيو الشرق األوسط’

ن طاقم سيارة األسبوع السابق في دبي جرى فبعد السيطرة على مجريات السباق الذي 
ّ
التي  Huracán Super Trofeo Evo، تمك

ق بقوّ  9تحمل الرقم 
ّ
( خالل املوسم األول Target Racing) ‘تارغت رايسينغ’ة في سباق أبوظبي وكسب اللقب لصالح فريق من التأل

 له في منافسات الشرق األوسط املخّصصة لسيارات من مصّنع واحد فقط. 
 

ن فريق 
ّ
، حيث حّقق أكسيل خيفيريز ورامز عّزام لقبين كسب( من Konrad Motorsport‘ )اد موتورسبورتكونر ’من جهته، تمك

 .11خلف مقود السيارة رقم  Amلقب فئة ب، بينما فاز فينسنت شوارتز 29على متن السيارة رقم  Pro-Amالفوز ضمن فئة 

 

 Huracán( فقد شهدت كسب غابرييل موّروني اللقب األول على متن سيارة Lamborghini Cup‘ )كأس المبورغيني’أما منافسات 

Super Trofeo Evo سوبر تروفيو الشرق األوسط’، حيث تم تتويجه للموسم الثاني في منافسات 88رقم صاحبة ال.‘ 

 

ق 
ّ
مه الجائزة، عل

ّ
 بالفعوبعد تسل

ً
  أّدىل. فقد شاندورف على األداء املمّيز لفريقه بالقول: "نحن سعيدون جدا

ً
 جيد الفريق عمال

ً
 ا

، ما عدا جولة تأهيلية واحدةالسباقكما نافس تيمور بشكل رائع طيلة 
ً
ال توجد بالتالي و  ،. لقد حّققنا الفوز في كل ش يء تقريبا

 املوسم." النطالقةطريقة أفضل من هذه 

 

 إنغير  ال يسعني القول من جهته، قال بوغوسالفسكي: "لقد فزنا في البطولة، لذلك 
ً
لدي أفضل فريق، وأفضل زميل  .ه يوم رائع جدا

 ال يمكنني طلب املزيد!" لذاسيارة سريعة... و في الفريق، 

 

 2019جدول فعاليات  –المبورغيني سوبر تروفيو 

 

 الشرق األوسط

 فبراير 16-15 –: دبي 1املرحلة 

 فبراير 23-22 –: أبوظبي 2املرحلة 
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 أوروبا

 مايو* 12-11 –: سيلفرستون 1املرحلة 

 يونيو* 30-29 –: ميسانو 2املرحلة 

 يوليو* 14-13 –: زاندفورت 3املرحلة 

 يوليو* 27-26 –فرونكورشون -: سبا4املرحلة 

 سبتمبر* 1-أغسطس 31 –: نوربورغرينغ 5املرحلة 

 أكتوبر 27-25 –: هيريز دي ال فرونتيرا 6املرحلة 

 

 (Blancpain GT World Challenge Europe‘ )تحّدي بالنبان جي تي أوروبا العاملي’* بالتزامن مع 

 

 آسيا

 أبريل 7-6 –: سيبانغ 1املرحلة 

 يونيو 23-22 –: سوزوكا 2املرحلة 

 يوليو 7-6 –: فوجي سبيدواي 3املرحلة 

 أغسطس 5-4 –: يونغام 4املرحلة 

 سبتمبر 1-أغسطس 31 –: شانغهاي 5املرحلة 

 أكتوبر 27-25 –: هيريز دي ال فرونتيرا 6املرحلة 

 

 أمريكا الشمالية

 أبريل 7-6 –: باربر موتورسبورت بارك 1املرحلة 

 يونيو 29-28 –: واتكينز غلين 2املرحلة 

 أغسطس 4-3 –: رود أمريكا 3املرحلة 

 أغسطس 25-24 –: فيرجينيا إنترناشيونال سبيدواي 4املرحلة 

 سبتمبر 15-14 –: الغونا سيكا 5املرحلة 

 أكتوبر 27-25 –: هيريز دي ال فرونتيرا 6املرحلة 

 

 أكتوبر 27-25 –هيريز دي ال فرونتيرا النهائي العاملي: 
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### 

 

  media.lamborghini.comللحصول على الصور ومقاطع الفيديو: 

 www.lamborghini.com‘: أوتوموبيلي المبورغيني’ملزيد من املعلومات حول 

 

          

  
 شركة المبورغيني للسيارات 

 املقر الرئيس ي   

 االتصاالتمدير  اتصاالت العالمة التجارية والشركة ‘كوليتزيوني’املناسبات الصحفية للمنتجات  واتصاالت مجموعة 

 جيرالد كالكي كالرا ماينانيني باسيرينيريتا 

 9597611 051 39+هاتف:  9597611 051 39+هاتف:  9597611 051 39+هاتف: 

rita.passerini@lamborghini.com clara.magnanini@lamborghini.com gerald.kahlke@lamborghini.com 

 
  

 املناسبات الصحفية للشركة والعالقات العامة لرياضة السيارات اتصاالت رياضة السيارات اتصاالت املتعلقة بالتصامي الكالسيكية و التراث 

 ساندونيكيارا  فرانسيسكو كوال مسيمو ديلبو

  9597611 051 39+هاتف:  2156850 051 39+هاتف:  3331619942 39+ هاتف: 

massimo@delbo.us 

extern.francesco.colla@lamborghini.com chiara.sandoni@lamborghini.com 

      

 املكاتب اإلقليمية  
   

 با، الشرق األوسط و أفريقيا  و أور   –املكتب الصحفي  الباسيفيك –آسيا  –املكتب الصحفي  أمريكا الشمالية والجنوبية –املكتب الصحفي 

 ل كاميرينييإيمانو  سيلفيا ساليتي جيانينا كاسترو

 5842 567 342 39+هاتف:    8955 9651 65+ هاتف: 3647926 703 1+هاتف: 

jiannina.castro@lamborghini.com silvia.saliti@lamborghini.com emanuele.camerini@lamborghini.com 
   
 اململكة املتحدة –املكتب الصحفي  اليابان وكوريا الجنوبية –املكتب الصحفي  

 جارفيزجولييت  كوميكو أريساوا 
 224774 7733 44+هاتف:  0487 606 804 81+ هاتف: 

 kumiko.arisawa@lamborghini.com juliet@jjc.uk.com 

 
 

 
 األوسط وأفريقياالشرق  –املكتب الصحفي  الصين –املكتب الصحفي  
 زانتيل فان در ليند 荣雪霏نانس ي رونغ 

 1545 522 56 971+هاتف:   4614 6531 10 86+: هاتف 

 xuefei.rong@lamborghini.com zantelle.vanderlinde@lamborghini.com 
 

 

 

ة –املكتب الصحفي  شرق آسيا و دول املحيط الهادي -جنوب  –املكتب الصحفي  
ّ
 أوروبا الشرقية واتحاد الدول املستقل

 تامارا فاسيلييفا أليزيا تان 

 6706 503 925 7+هاتف:   1329 658711+ هاتف: 

 alethea.tan@lamborghini.com tamara.vasylyeva@lamborghini.com 
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