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DÜNYANIN EN HIZLI RALLİ SÜRÜCÜLERİ MARMARİS’TE BULUŞUYOR

GO, bu yıl da WRC Türkiye Rallisi’nin sponsoru
Türkiye akaryakıt sektörünün yenilikçi ve dinamik markası GO, geçtiğimiz yıldan sonra
bu yıl da dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Türkiye ayağı Rally Turkey’in
“organizasyon sponsoru” oldu.
İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Küresel standartlarda yarattığımız GO markamız ile
dünyanın en büyük spor organizasyonlarından WRC’ye, bu yıl da sponsor olmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Türkiye’nin 2019 yılındaki en büyük spor organizasyonu için geri sayım başladı. 2019 FIA Dünya Ralli
Şampiyonası’nın (WRC) 11’inci ayağı Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te
gerçekleştirilecek. Türkiye’nin köklü enerji markası İpragaz çatısı altındaki en genç ve dinamik
markası GO, dünyanın en hızlı ralli sürücülerinin katılacağı yarışlara bu yıl da sponsor oldu.

Türkiye Rallisi 12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris Yat Limanı’nda düzenlenecek start töreni ile
başlayacak. Geçtiğimiz yıl on binlerce kişinin katılımıyla festival alanına dönüşen şehir
merkezindeki seyirci özel etabının bu yıl çok daha kalabalık olması bekleniyor. 13 Eylül Cuma
günü, İçmeler, Çetibeli, Ula etapları geçilecek. Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Asparan’da
toplam 6 etap koşulacak. Pazar günü Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etaplarıyla yarış
tamamlanacak.
Dünyanın en popüler spor olaylarından biri olan WRC’nin Türkiye ekonomisine büyük katkı
sağladığını vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO, her açıdan alışılagelmiş değerlerin çok
üzerinde yaratılmış çok genç ve dinamik bir marka. Felsefesinden, ürün ve hizmet kalitesinden
asla taviz vermeyen GO’nun başarıları çok kısa sürede uluslararası arenada da tescillendi.
Küresel standartlarda yarattığımız GO markamız ile dünyanın en büyük spor
organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi’ne, 2019 yılında da
‘organizasyon sponsoru’ olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
FIA tarafından açıklanan Türkiye Rallisi katılımcı listesinde toplam 31 araç yer aldı. Dünya çapında
muhteşem Marmaris manzaraları eşliğinde canlı yayınlanacak, sezonun en zorlu yarışlarından biri olarak
gösterilen Türkiye Rallisi’nde, dünya sıralamasının en tepesinde bulunan pilotlar mücadele edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda lider durumda yer alan Ott Tänak, son Dünya Ralli Şampiyonu
Sebastien Ogier’in yanı sıra, listenin 2 numarasındaki Kris Meeke ve dünyaca ünlü pilotlar
nefesleri kesecek.

