Fernando Alonso se alătură Renault DP World F1 Team
Renault DP World F1 Team
confirmă faptul că Fernando
Alonso va face echipă cu Esteban
Ocon în sezonul de Formula 1
2021. Cu 314 Grand Prix-uri, 32
de victorii și 97 de podiumuri,
Fernando se alătură Echipei
Renault DP World F1 pentru
sezoanele următoare. Având în
vedere
legătura
istorică
și
emoțională
puternică
dintre
echipă și Fernando Alonso –
Renault și Fernando au câștigat
două titluri de campion mondial
împreună în 2005 și 2006 –
această
decizie
este
atât
îndrăzneață, cât și importantă
pentru viitor.

Renault, cu valorile sale, este unul
dintre cele mai mari brand-uri din
Formula 1. Fernando este un mare
pilot care se întoarce în F1 cu o
experiență îmbogățită și motivat să
construiască împreună cu echipa
sa de suflet. Valoarea muncii,
depășirea pe sine şi ingeniozitatea,
precum şi ADN-ul lui Fernando,
definit de tenacitate şi talentul pur,
fac
din
această
colaborare
naturală. El va fi un avantaj în
efortul de a recâștiga titlul și va da
sens angajamentului Renault la cel
mai înalt nivel în motorsport.
Dorința este de a construi o echipă
în jurul a doi piloți complementa ri,
combinând experiența și tinerețea,
punând în comun valorile și talentul în serviciul proiectului comun. Spiritul de luptă al lui Fernando
ar trebui să aducă beneficii întregii echipe și să permită tuturor să -și atingă obiectivele.

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault Sport Racing
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«Semnarea contractului cu Fernando Alonso face parte din planul grupului Renault de a -și
continua angajamentul față de F1 și de a reveni în fruntea campionatului. Prezența sa în echipa
noastră este un atu extraordinar atât în ceea ce privește sportul, cât și pentru marca pe care el o
îndrăgește. Puterea legăturii dintre el, echipă și fani îl face o alegere firească. Dincolo de succesul
din trecut, el este o alegere reciprocă îndrăzneață, precum și un proiect pentru viitor. Experiența
și determinarea sa ne vor permite să obținem tot ce este mai bun unul de la celălalt pentru a duce
echipa spre excelența cerută de Formula 1 modernă. El va aduce, de aseme nea, la echipa noastră,
care a crescut foarte repede, o cultură de curse și experiența victoriei pentru a depăși obstacolele
împreună. Alături de Esteban, misiunea sa va fi de a ajuta Renault DP World F1 Team să se
pregătească pentru sezonul 2022 în cele m ai bune condiții posibile.»

Fernando Alonso:
«Renault este familia mea, am împreună cu ei cele mai frumoase amintiri din
Formula 1 cu cele două titluri de campion mondial, dar acum privesc înainte.
Este o mare sursă de mândrie și cu o emoție imensă mă întorc la echipa care
mi-a dat șansa la începutul carierei mele și care acum îmi dă posibilitatea de
a reveni la cel mai înalt nivel. Am principii și ambiții în concordanță cu proiectul
echipei. Progresul lor din această iarnă dă credibilitate obiectivelor pentru
sezonul 2022 și voi împărtăși toată experiența mea de curse cu toată lumea,
de la ingineri la mecanici și colegii mei de echipă. Echipa vrea și are mijloacele
să revină pe podium, la fel ca mine. »
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