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Jaguar Racing als koploper naar E-Prix Valencia
 

Jaguar Racing maakt zich op voor dubbele DHL Valencia E-Prix Eerste E-Prix

voor Jaguar Racing-coureurs Sam Bird en Mitch Evans in ValenciaVijfde ronde

ABB FIA Formula E World Championship van start op 24 april om 15:00 (CET),

zesde ronde op 25 april om 14:00 (CET)In Nederland live te volgen op

EUROSPORT 2 met commentaar van Nelson Valkenburg

 

⏲
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Utrecht, 21 april 2021 – Jaguar Racing maakt zich op voor de DHL Valencia E-

Prix, voor de vijfde en zesde ronde van het ABB FIA Formula E World

Championship. Het circuit is voor de Formula E-teams bekend als testlocatie in

aanloop naar het nieuwe seizoen, maar het is voor het eerst dat op het Ricardo

Tormo-circuit een officiële E-Prix wordt gehouden.

 

Bij de historische dubbele race in Rome behaalden Mitch Evans en Sam Bird respectievelijk de

tweede en derde plaats, waarmee ze Jaguar Racing voor het eerst in dertig jaar een dubbele

podiumfinish bezorgden. Het team is vastberaden om de goede start van het Formula E-seizoen

een vervolg te geven in Valencia.

 

Mitch Evans en Sam Bird staan bovenaan het rijdersklassement van het ABB FIA Formula E

World Championship. Met vier podiumfinishes in vier races staat Jaguar Racing ook bovenaan

het teamklassement, met een voorsprong van 17 punten op het Mercedes-EQ Formula E-team.

Beide Jaguar-coureurs lieten al zien waartoe de Jaguar I-TYPE 5 in staat is en gaan de E-Prix in

Valencia met vertrouwen tegemoet.

 

James Barclay, Team Director Jaguar Racing: “We are very much looking forward to

getting back on track in Valencia and are hard at work ensuring the team is prepared as

much as possible for the first E-Prix at the Ricardo Tormo circuit. We had a very good double-

header in Rome – scoring points and achieving our first ever double podium in Formula E

history – and are determined to maintain our positive momentum in Spain. Given the

strength of the competition in Formula E we are not going to be complacent and will instead

use the positive start to our season as extra motivation to keep working hard.”

 

Sam Bird, #10 Jaguar Racing driver: “It feels as though we’ve started season seven of

ABB FIA Formula E World Championship in a great way. We’ve already seen some excellent

results, but we all want more. It was unfortunate to have a collision last time out but I am

very much focussed on achieving more points in both E-Prix in Valencia. Consistency is key

and as a team, we are determined.”

 



Mitch Evans, #20 Jaguar Racing driver: “The Jaguar I-TYPE5 is performing very well

on track – we saw some more great results in Rome. However, we must continue to work

hard and focus – especially during these events where we only have minimal preparation

time – to ensure we maintain our strong race and qualifying pace. We are all working hard

together and will be pushing for more points in Spain.”
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
M. 06 51 4224 70  
E. avantroo@jaguarlandrover.com
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