FIA e Pirelli lançam "FIA Rally Star"
Sexta, 09 Outubro 2020 18:54

A Federação Internacional de Automóveis (FIA) apresentou a Pirelli como parceira de longa
data para a sua iniciativa de deteção de jovens talentos "FIA Rally Star". A proposta, que
envolve federações nacionais de todo o mundo, surge com o objetivo de identificar talentos
entre os 17 e os 26 anos, através de um processo de seleção em competições virtuais e de
Slalom. Dos sete finalistas - nos quais terá de constar, no mínimo, uma mulher - quatro terão a
oportunidade de competir no campeonato FIA Junior WRC. E se algum desses quatro
representantes vencer a competição no período máximo de dois anos, a bolsa pode ser
estendida por mais um ano completo na categoria WRC3.

O FIA Rally Star é mais um exemplo da preocupação da Pirelli em promover jovens pilotos.
Não sendo por acaso que o atual campeão mundial, Ott Tänak, tenha dado o seu grande salto
internacional há dez anos, graças ao programa Pirelli Star Driver. Este último e o WRC
Academy têm sido dois dos melhores programas de apoio para jovens pilotos na história do
rali, facto corroborado pela presença dos seus representantes como Elfyn Evans, Haydey
Paddon, vencedora do rali da Argentina, Craig Breen, piloto da Hyundai, a campeã australiana
Molly Taylor e a vencedora do campeonato de asfalto italiano, Andrea Crugnola, além do
próprio Tänak.

A primeira etapa do FIA Rally Star está agendada para o início de 2021 com a fase de seleção,
que será realizada através do videojogo oficial do evento, o WRC 9, e a celebração de
competições seletivas de Slalom, à escala continental.
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O Diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, comentou a este respeito: "O envolvimento da Pirelli é
especialmente importante, dada a ligação histórica da marca com o mundo do rali e o
fornecimento exclusivo para o WRC e o JWRC. A marca vai, sem dúvida, colocar toda a sua
experiência no projeto e é mais um trunfo fundamental do programa FIA Rally Star". Terenzio
Testoni, responsável Pirelli pelas atividades de Rali, também não deixou de comentar:
"Estamos felizes por renovar o nosso compromisso de longa data com os novos talentos e por
trabalhar em estreita colaboração com a FIA. Este tipo de programas foi sempre importante na
nossa história. Apoiar o futuro com projetos concretos é mais uma obrigação para quem está
envolvido nesta maravilhosa disciplina".
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