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Un duo 100% britanic pentru Renault DP World F1 
Team la Grand Prix-ul Virtual al Spaniei 
 
Renault DP World F1 Team va avea doi piloți britanici pentru Grand Prix-ul Virtual al Spaniei,  

deoarece Max Fewtrell, pilotul Academiei Sportului Renault , i se alătură celebrului jucător de golf 
Ian Poulter. 
 
Max, din Henley-on-Thames - Regatul Unit, este pregătit pentru debutul său în Formula 1 Esports, 
în timp ce Ian este la a treia apariție în cursă pentru echipă , după ce a participat la Grand Prix-ul 
Virtual din Bahrain și la  Grand Prix-ul Virtual din China pe parcursul ultimelor două luni. 
 
Britanicul își pregătește în prezent cel de-al doilea sezon în Campionatul FIA de Formula 3 cu GP-
ul din Hitech, după ce a terminat al zecelea și a obținut două podiumuri la prima sa participare. 
Circuitul Barcelona-Catalunya (4.655 km) ii va readuce, de asemenea, amintiri frumoase pilotului 
de douăzeci de ani. Aici a câștigat în 2018 titlul Formula Renault Eurocup înainte de a face primele 
sale teste F1 la volanul unui Renault R.S.17, ca parte a programului său de dezvoltare  de anul 
trecut. 
 
Ambasadorul DP World, Ian Poulter, născut în Hitchin (Hertfordshire) va dori să-și valorifice 
realizările din Esports. Cel de-al cincilea câștigător al Cupei Ryder concurează de pe simulatorul 
său de acasă din Florida și își propune să intre în top 10 cu ajutorul celui de-al treilea start în F1 
Esports. 
 
Max și Ian se vor folosi de sfaturile oferite de experții Renault Team Vitality Esports pentru a se 
pregăti cât mai bine pentru evenimentul de duminică şi pentru cele 33 de tururi de cursă. 
 
Cu o oră înainte de Grand Prix-ul Virtual (19:00 CET), Nicolas Longuet și Fabrizio Donoso vor 
reprezenta din nou echipa în cursa expozițională rezervată piloților profesioniști Esports (ora 18:00 
CET). 
 
Max Fewtrell: “Sunt foarte încântat să concurez la Grand Prix-ul Virtual al Spaniei pentru Renault 
DP World F1 Team. Va fi ceva nou pentru mine, deoarece am primit recent un simulator și încerc 
să mă antrenez și să mă perfecționez.  Barcelona este un circuit care mi-a oferit amintiri minunate, 
aici am câștigat Formula Renault Eurocup în 2018, apoi am făcut primele mele teste F1 cu un 
Renault R.S.17. Este extraordinar să-l ai pe Ian Poulter coechipier. Sunt pasionat de golf și îmi 
place să îl văd în acțiune. Poate putem împărtăși câteva sfaturi de ‘pilotaj‘!” 
 
Ian Poulter “Este o plăcere să concurez cu Renault DP World F1 Team pentru un nou Grand Prix 
Virtual de Formula 1. Va fi o mare provocare, mai ales că trebuie să descopăr un nou circuit pe 
simulatorul meu! Pista pare interesantă, așa că ar trebui să fie distractiv să înveți pe parcurs . Ca 
întotdeauna, competiția va fi intensă pentru că participă piloți actuali F1 și alți invitați, dar voi face 
tot posibilul să obțin un rezultat bun.” 


