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Cztery historyczne McLareny w F1 2017 

Historyczne bolidy teamu McLaren uzupełniają pulę 12 klasyków, które gracze znajdą w F1 

2017. Tegoroczna odsłona jedynej oficjalnej gry Formuły 1, produkowana przez studio 

Codemasters, pojawi się na rynku 25 sierpnia. Wydawnictwo Techland wprowadzi do 

Polski grę w wersjach na PC oraz konsole, a decydujący się na przedpremierowe 

zamówienie w wybranych sklepach online otrzymają limitowany steelbook.  

W F1 2017 fani brytyjskiego zespołu znajdą wcześniej ujawnionego McLarena MP4/4 oraz 

trzy kolejne modele – z 1991, 1998 oraz 2008 roku. 

Zwiastun klasycznych bolidów stajni McLaren - https://youtu.be/eXHEpxSM1VM  

1988 McLaren MP4/4 – kierowany przez Alaina Prosta I Ayrtona Sennę. Napędzana silnikiem 

Hondy jedna z największych ikon Formuły 1 i jeden z najbardziej dominujących bolidów w 

historii królowej sportów motorowych. W sezonie 1988 wygrał wszystkie wyścigi poza 

jednym (15 z 16) i we wszystkich poza jednym startował z pole position. Za jego kółkiem 

Senna wywalczył pierwszy ze swoich tytułów mistrza świata. 

1991 McLaren MP4/6 – oto z kolei maszyna, która dała Brazylijczykowi trzeci i ostatni tytuł 

najlepszego kierowcy w stawce. Senna zdobył mistrzostwo w 1990 roku, a rok później je 

obronił. MP4/6 może poszczycić się ośmioma wygranymi Grand Prix sezonu 1991 I 

piętnastoma pole position.  

1998 McLaren MP4-13 – w sezonie 1998 McLaren zgarnął całą pulę. Mika Häkkinen został 

mistrzem wśród kierowców (jego kolegą z teamu był wówczas David Coulthard) o zespół – 

mistrzem wśród konstruktorów. Był to pierwszy w tej kategorii tytuł Brytyjczyków od 1991 i 

ostatni z dotychczasowych ośmiu. 

2008 McLaren MP4-23 – sezon 2008 zapisał się w historii z powodu tytułu mistrza świata 

wśród kierowców, który rozstrzygnął się w dramatycznych okolicznościach. To za kierownicą 

tego bolidu Lewis Hamilton wyprzedził Toyotę Timo Glocka - na ostatnim zakręcie ostatniego 

okrążenia ostatniego wyścigu w sezonie (GP Brazylii) – i przypieczętował swoje pierwsze 

https://youtu.be/eXHEpxSM1VM


 

mistrzostwo świata. Brytyjczyk zajął wówczas 5. miejsce. Wymagane, by finalnej klasyfikacji 

kierowców wyprzedzić triumfatora tamtego wyścigu – Felipe Massę z Ferrari. 

Znamy zatem pełną listę 12 klasycznych bolidów, które pojawią się w F1 2017: 

• 1988 McLaren MP4/4 

• 1991 McLaren MP4/6 

• 1992 Williams FW14B 

• 1995 Ferrari 412 T2 

• 1996 Williams FW18 

• 1998 McLaren MP4-13 

• 2002 Ferrari F2002 

• 2004 Ferrari F2004 

• 2006 Renault R26 

• 2007 Ferrari F2007 

• 2008 McLaren MP4-23 

• 2010 Red Bull Racing RB6 

 

Gracze, którzy zamówią F1 2017 przed premierą lub kupią edycję Day One, otrzymają 

wcześniejszy dostęp do McLarena MP4/4 jako części pakietu „F1 2017 Special Edition” oraz 

limitowany steelbook (w wybranych sklepach online). Model McLaren MP4/4 będzie 

można zakupić oddzielnie w późniejszym czasie. Pozostałe jedenaście bolidów jest 

dostępne we wszystkich edycjach gry. F1 2017 w wersja na PlayStation 4, Xbox One oraz 

PC, dostępne będzie na polskim rynku w dniu światowej premiery czyli 25 sierpnia. 
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