MARK TURNER WORDT NIEUWE JAGUAR I-PACE eTROPHY
CHAMPIONSHIP MANAGER

▪
▪

Mark Turner gaat net voor de start van seizoen twee aan de slag in het
kampioenschap voor elektrische toerwagens.
Het Jaguar I-PACE eTROPHY Championship keert terug naar Diriyah in SaudiArabië met een ‘double-header’ op 22 en 23 november 2019.

3 oktober 2019, Antwerpen - Jaguar Racing bevestigde gisteren dat Mark Turner benoemd
werd tot Jaguar I-PACE eTROPHY Championship Manager. Hij neemt de functie op met
onmiddellijke ingang.
Mark gaat in de raceformule voor elektrische toerwagens aan de slag met een ruime
ervaring als manager van internationale kampioenschappen. Na de Formula BMW en het
SEAT Cupra Championship in het VK leidde hij de voorbije acht jaar de Audi Sport R8 LMS
Cup in Azië.

Mark Turner, Jaguar I-PACE eTROPHY Championship Manager, verklaarde: “Het is
fantastisch aan de slag te gaan in zo'n innoverend en vooruitstrevend kampioenschap. Ik
heb het eerste seizoen van dichtbij gevolgd en ik was onder de indruk. Ik kijk ernaar uit
samen te werken met de rijders, de teams, de Formula E en de FIA om opnieuw voor een
spannend seizoen te zorgen met de Jaguar I-PACE op het circuit in de hoofdrol.”
James Barclay, Directeur van het Jaguar Racing Team, verklaarde: “Met het tweede
seizoen dat snel nadert, zijn we blij Mark als Championship Manager te hebben. Hij brengt
zeer veel ervaring mee en geniet een zeer groot respect. Met de lancering van de ATTACK
MODE belooft de Jaguar I-PACE eTROPHY extra spanning te brengen in de races, die van
start gaan in november.”
Seizoen 2 van de volledig elektrische Jaguar I-PACE eTROPHY – de officiële
ondersteunende formule van de ABB FIA Formula E – gaat van start tijdens de Diriyah
E-Prix in Saudi-Arabië, met een ‘double-header’ op 22 en 23 november. Meer informatie
over teams en rijders wordt binnenkort bekendgemaakt.

- Einde -

Voor meer informatie over de Jaguar I-PACE eTROPHY, kunt u contact opnemen met:
Emma White, Media Officer, Jaguar I-PACE eTROPHY
Tel.: + 44 (0) 7384 438643
E-mail: emma.white@jaguarracing.com

Adrian Atkinson, Global PR Manager, Jaguar Racing
Tel: + 44 (0) 7979 554005
E-mail: aatkins5@jaguarlandrover.com

NOTITIES VOOR DE REDACTIE
OVER DE JAGUAR I-PACE eTROPHY
Jaguar was in 2016 al de eerste premiumconstructeur die aan de start kwam van het ABB
FIA Formula E-kampioenschap, en creëert nu 's werelds eerste toerwagenkampioenschap
voor wagens met elektrische aandrijving op basis van een batterij: de Jaguar I-PACE
eTROPHY.
Dit historische kampioenschap fungeert als officiële ondersteuningsrace voor het ABB FIA
Formula E-kampioenschap en zal vanaf dit vijfde seizoen tot twintig wagens tellen.
Het kampioenschap ondersteunt de lancering van de Jaguar I-PACE, Jaguars eerste
batterijaangedreven elektrische auto, en draagt zo bij tot de elektrificeringsstrategie van
Jaguar Land Rover, zijn engagement op het vlak van elektrische straatraces en zijn ‘Race to
Innovate’-programma.
Tot de partners van het kampioenschap behoren officieel bandenleverancier Michelin,
officieel laadpartner ABB, technisch partner Sabelt, officieel kledingleverancier One All
Sports, officieel racekledingleverancier Alpinestars en officieel logistiek partner DHL.

Sociale mediakanalen van Jaguar:
www.facebook.com/JaguarBelux
www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com of neemt u contact op met:
Annick Van Cauwenberge
PR Manager Jaguar Land Rover Belux
T: 03 241 11 35
M : 0476 319 629
E : avancauw@jaguarlandrover.com

