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Formulakuljettaja William Alatalo nousee FIA F3 -sarjaan.

William Alatalo (19v) etenee urallaan ylöspäin ja nousee FIA F3 -sarjaan. Alatalo on allekirjoittanut sopimuksen
sveitsiläisen Jenzer Motorsport -tallin kanssa. Sarjassa ei olla nähty suomalaisväriä muutamaan vuoteen. 

Alatalo ajoi viime vuoden lopulla FIA F3-testit Jenzer Motorsportin kanssa ja vakuutti tiimin toiminnallaan, jonka
jälkeen neuvottelut alkoivat.
- Jenzer Motorsportin kanssa on keskusteltu jo pitkän ajan. He ovat seuranneet minua, ja minä heitä. Manageri
myös tuntee tiimipäällikön jo pitkältä ajalta. Päätin osallistua heidän tiimiin virallisiin FIA F3 -testeihin viime
vuoden lopulla ja siitä lähtien ollaan pidetty yhteyttä. Kaudesta päästiin yhteisymmärrykseen aika nopeasti ja
sopimus allekirjoitettiin, Alatalo kertoo

Viime kaudella Formula Regional European Championship -sarjaa ajanut Alatalo astuu selkeästi uudelle tasolle
FIA F3-sarjan puitteissa. Sarjan budjetit ovat suuremmat ja tapa toimia ammattimaisempaa.
- Kevääni etenee reissussa. Käyn tiimin luona Sveitsissä, sitten on Flying Finn Academyn maajoukkueleireilyä ja
Kuortaneella kauteen valmistautumista. Sitten helmikuun lopussa lähdenkin yli 3 viikon reissulle Bahrainiin,
ensimmäiseen osakilpailuun. Tiimin luona tulen viettämään aikaa varmasti. Siellä työskentelen tiimin kanssa ja
ajan simulaattoria. Normaalia autourheilijan elämää. Odotan innolla tulevaa kautta.

Alatalon ajot alkavat Bahrainissa 2-4.3 ja kilpailuviikonloppu on 18-20.3. Taso FIA F3-sarjassa on todella kova ja
vain parhaimmat noteerataan. Nöyristelemään ei kuitenkaan kannata lähteä, vaan tavoitteet pitää olla realistisen
korkeat heti kauden alusta.
- En ole itseasiassa tarkkoja tavoitteita asettanut. Haluan olla tiimin paras kuljettaja, se on sata varma. Sarjan
TOP12 olisi myös hyvä saavutus, ja podiumille nouseminen kauden aikana. Lähden tekemään parhaani, ja
hakemaan voittoa joka kisasta. Tiimi myös tietää, että ei sarjan TOP3 sijoista voida taistella, mutta parhaani
teemme. 

- William on ajaa ensimmäistä kauttaan todella kovassa sarjassa, joten emme voi odottaa häneltä suuria kauden
alussa ja pitää antaa aikaa päästä sarjaan sisään. Olen kuitenkin seurannut Williamia jo pitkään ja uskon, että
hänen lahjakkuudellaan ja meidän ammattitaidolla saamme paljon hyviä asioita aikaiseksi kauden edetessä,
kertoo tiimipäällikkö Andreas Jenzer

Ajotaukoa on Alatalolle tullut muutama kuukausi mutta taustatyötä ja kuntoharjoittelua on tehty systemaattisesti
koko ajan.
- Talvikaudella harjoittelua olen pitänyt hyvin yllä. Treenausta Kuortaneella, ja Seinäjoella simulaattorilla ajamista.
Tällä talvikaudella treenasin vähän eri tavalla kuin vuosi sitten ja saa nähdä kuinka se tulee toimimaan. Tunnen
itseni valmiiksi ajamaan FIA F3 -sarjassa. Ensimmäisenä testipäivänä jo tietää, onko talven aikana tehty jotain
oikein tai väärin, William päättää.
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Formula driver William Alatalo joins the FIA F3 series.

William Alatalo (19) is moving up the ladder in his career, joining the FIA F3 series. Alatalo has signed a contract
with the Swiss team Jenzer Motorsport. The series hasn't seen a Finn for a few years. 

Alatalo drove the FIA F3 tests with Jenzer Motorsport at the end of last year and convinced the team with his
performance, after which negotiations began.
- Discussions with Jenzer Motorsport have been going on for a long time. They have followed me and I have
followed them. The manager also knows the team manager from a long time ago. I decided to join their team for
the official FIA F3 tests at the end of last year and we have been in contact ever since. We reached an
agreement on the season pretty quickly and the contract was signed," says Alatalo.

Alatalo, who raced in the Formula Regional European Championship last season, is clearly taking his career to a
new level in the FIA F3 series. The budgets are bigger and the way of working more professional.
- My spring is progressing on the road. I'll be visiting the team in Switzerland, then there's the Flying Finn
Academy national team training and in Kuortanee preparing for the season. Then at the end of February I'm off
to Bahrain for over 3 weeks for the first race. I will definitely spend some time with the team. There I will work
with the team and drive the simulator. The normal life of a racing driver. I'm looking forward to the season
ahead.

Alatalo will start racing in Bahrain from 2-4 March and the race weekend will be 18-20 March. The level in the FIA
F3 series is very high and only the best will be ranked. However, there is no point in being complacent and you
need to set your sights realistically high from the start of the season.
- In fact, I have not set any specific targets. I want to be the best driver in the team, that's for sure. Top 12 in the
series would also be a good achievement, and a podium finish during the season. I'm going to do my best and
go for the win in every race. The team also knows that we can't fight for the TOP3 positions in the series, but we
will do our best. 

- William is racing his first season in a really tough series, so we can't expect big things from him at the start of
the season and need to give him time to get into the series. However, I have been following William for a long
time and I believe that with his talent and our professionalism we will achieve a lot of good things as the season
progresses," says team manager Andreas Jenzer.

Alatalo has had a few months off from racing but has been systematically working on his background and fitness
all along.
- During the winter season I have kept up the training well. Training in Kuortane, and simulator driving in
Seinäjoki. This winter season I trained a bit differently than a year ago and we'll see how it works out. I feel ready
to drive in the FIA F3 series. On the first day of testing, you already know if you've done something right or
wrong over the winter," concludes William.


