DVB RACING IN

GT4 SERIES

GT4 is de GT-klasse met de wind in de zeilen en overal in Europa
komen er knappe kampioenschappen bij. De kampioenschappen
vinden in schitterende A-weekends plaats, met onder meer de
Blancpain Series, DTM, ADAC GT Masters of andere topseries
op het programma. Ieder weekend staan twee wedstrijden op
het programma, waarbij twee rijders de wagen delen.
Het mag dan ook niet verwonderen dat een professioneel team als DVB RACING in 2019 ook
richting deze GT4 trekt. De jaren ervaring in de Porsche Benelux GT3 Cup Challenge en de
Supercar Challenge, maken dat DVB RACING voor de nieuwe Porsche Cayman GT4 uit
Weissach kiest. Hoogst uitzonderlijk was een delegatie van DVB RACING uitgenodigd voor de
sneak preview van de jongste Porsche Cayman GT4 in Weissach en dat is meer dan zomaar
een teken van vertrouwen!
DVB RACING zal de Porsche Cayman GT4 in de GT4 European Series of tijdens de ADAC GT4
Germany inzetten. Beide kampioenschappen worden door SRO mee ondersteund.

Kalender SRO GT4 Europees kampioenschap
12-14
4-5
31 mei
28-30
12-14
30 aug

april
mei
2 juni
juni
juli
1 sep

Monza (IT)
Brands Hatch (UK)
Paul-Ricard (FR)		
Misano (IT)
Zandvoort (NL)
Nürburgring (DE)

De ADAC GT4 Germany telt zeven meetings met telkens twee races van één uur en ook
hier zien we schitterende meetings op de kalender staan, met onder meer de hoog
aangeschreven ADAC GT4 Masters. Ieder weekend bestaat uit twee vrije trainingen,
twee kwali icaties en twee wedstrijden met verplichte rijders wissel.

Kalender ADAC GT4 kampioenschap
26-28
07-09

april
juni

16-18

aug

09-11
13-15
27-29

aug
sep
sep

Oschersleben (DE)
Red Bull Ring (AT)
Zandvoort (NL)
Nürburgring (DE)
Hockenheim (DE)
Sachsenring (DE)

Mocht u in interesse hebben in een deelname aan één van beide
kampioenschappen met een gedreven, professioneel en ervaren
team, dan staat niets in de weg op contact op te nemen
met DVB RACING!
DVB RACING bvba - Molenweg 95 bus 0003, 2830 Willebroek - België
BTW: BE 0881 154 631 - Tel.: +32(0)479/85 54 78 - dvbracing@dvbracing.be

