Maciek Dreszer
Pochodzący z Tarnowa 22-letni Maciek Dreszer to jeden z najbardziej utalentowanych młodych
kierowców wyścigowych w Europie. Już od dzieciństwa interesował się wszystkim, co jest związane
z motoryzacją. Swój pierwszy wyścig zaliczył w wieku 5 lat na minitraktorku z własnoręcznie
dorobioną przyczepką. Oprócz rywalizacji w różnych seriach wyścigowych rozbudowuje swoją
kolekcję samochodów – oldtimerów i wyścigówek. Interesuje się też historią motoryzacji, torów
wyścigowych i wyścigów. Studiuje marketing i komunikację rynkową, a w wolnym czasie dba o
formę, spędzając czas na siłowni i pływalni albo biegając.

2018
W barwach włoskiego zespołu CAAL Racing pojedzie kolejny sezon w NASCAR Whelen Euro Series,
a z niemieckim zespołem Reiter Engineering wystartuje w GT4 European Series.

2017
Jako pierwszy Polak wystartował w serii w wyścigów NASCAR Whelen Euro Series. Za kierownicą
Chevroleta SS i w barwach austriackiego zespołu DF1 Racing wywalczył trzecie miejsce w klasie Rookies,
i siódme w klasyfikacji Elite 2.

2016
Został pierwszym Polakiem, który wygrał ADAC Zurich 24H Rennen na słynnym torze Nürburgring.
W mistrzostwach Europy GT4 European Series zajął drugie miejsce i był najlepszy z Polaków. Wywalczył
też trzecie miejsce w wyścigu 12H Zandvoort w Holandii.

2015
Razem z Holenderką Stéphane Kox został mistrzem serii BMW M235i Racing Cup. Wywalczył też drugie
miejsce w Mistrzostwach Świata 24H Endurance Series oraz trzecie miejsce w mistrzostwach Belgii
(Belcar Trophy).

2014
W barwach zespołu Dörr Motorsport wygrywa rundę Pucharu Toyoty GT86 Cup na torze Nürburgring,
przechodząc tez do historii jako najmłodszy uczestnik, a zarazem zwycięzca wyścigu w historii VLN
i toru Nürburgring. Startował także w serii wyścigów górskich Hill Climb Trophy (grupa N+2000), gdzie
samochodem Mitsubishi Lancer EVO 8 zdobył wicemistrzostwo Europy.

2013
Jako najmłodszy uczestnik wystartował w Volkswagen Castrol Cup, kończąc sezon na 12. pozycji.

2012
Na torze w Poznaniu w dniu szesnastych urodzin zdał egzamin na licencję kierowcy wyścigowego.
Debiutuje w profesjonalnych zawodach – pucharze Kia Lotos Race, w którym plasuje się na 12. miejscu.

