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Mitch Evans leider in rijderskampioenschap na
dominante overwinning Mexico City E-Prix voor
Panasonic Jaguar Racing

⏲
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Panasonic Jaguar Racing-coureur Mitch Evans staat na zijn overtuigende

overwinning in de vijfde race van het ABB FIA Formula E Championship 2019-

2020 in Mexico City op de eerste plaats in het rijdersklassement. Hij passeerde de

finishlijn ruim vier seconden eerder dan de nummer twee van de race: António

Félix da Costa. Mitch Evans lag al na de eerste bocht in de eerste ronde op de

eerste plaats.

Mitch Evans overtuigde gedurende het gehele evenement, met een beste tijd in zijn

kwalificatiesessie en P2 in Super Pole. In de eerste bocht nam Evans de leiding over van André

Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E). Evans gaf zijn voorsprong vervolgens niet meer uit

handen en won de race.

 

Eerste en tweede

De overwinning van Evans leverde Panasonic Jaguar Racing 26 punten op. Evans staat nu op de

eerste plaats in het rijderskampioenschap met één punt voorsprong op de nummer twee.

Panasonic Jaguar Racing staat op de tweede plaats in het teamklassement. Het verging

teamgenoot James Calado minder goed in Mexico City. Hij finishte als negende, maar werd

gediskwalificeerd vanwege een technische kwestie.

 

De zesde race in het ABB FIA Formula E Championship 2019-2020 vindt plaats op 29 februari

in Marrakesh, Marokko.

 

Mitch Evans (#20) zegt: “This result is a huge testament to the team and their hard work

since our issues in Santiago – what a brilliant weekend for the team. It is great to show the

pace the Jaguar I-TYPE 4 has, not just over one lap, but a whole race. After a close overtake

with André Lotterer on the first corner I took the lead and then focussed on keeping my head

down and being as efficient as possible. We’ve really shown our pace this weekend and now

the plan is to achieve this again across the season.”

 

James Calado (#51) zegt: “I have mixed emotions after today’s race. I think we did well to

get into the top 10, finishing ninth on track. To then be disqualified is never easy, but we will

look to take the positives from the race – I climbed 10 places and got the most out of the I-

TYPE 4. I now need to work hard on my qualifying ahead of the next race to understand what

I need to improve and how to pull everything together for the all-important qualifying lap. It’s

a great moment for the team as Mitch achieves his second Formula E victory.”

 



James Barclay, Panasonic Jaguar Racing Team Director, zegt: “What a race - a great

day for the team and everyone at Jaguar! Mitch and the team delivered a flawless

performance today and a convincing win. On the other side of the garage, James delivered a

great race finishing P9 but we were unfortunate to have the disqualification post-race after a

minor technical infringement. It’s a brilliant moment for the team and all the hard work has

paid off today, we will relish this one before getting back to work preparing for Marrakesh

and aiming to keep up this positive momentum.”
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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