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Mark Gillan távozik a Williams alakulat technikai
részlegének élér?l (Fotó: AT&T Williams)
Alig néhány nap telt el azóta, hogy a világsajtó a Mercedes Formula-1-es csapattól távozó neves
szakember, Norbert Haug távozását nyilvánosságra hozta, egy újabb szervezeti változás látott napvilágot.
Ezúttal viszont már nem a német gárda, hanem a Williams háza tájáról került ki azon bejelentés, miszerint
a csapat f?mérnöke, Mark Gillan távozik az angol alakulattól.

Gillan a Williams F1-es csapat f?mérnöki posztját mindössze egy teljes szezonon keresztül töltötte be. Az
F1-es berkekben jól ismert szakember többek között a belfasti egyetem repüléstani szakán tartott
el?adásain keresztül is igyekezett átadni ismereteit, míg 1998-ban a McLaren Formula-1-es istálló
magához csábította. Azt követ?en az egykori Jaguar Racing csapatához szerz?dött, ahol az autók
teljesítményének fejlesztésén fáradozó részleg vezet?je lett.
A 2005-ös év újabb fordulópontot jelentett a számára, miután professzori állást kapott a Surrey
Egyetemen, ahol a Surrey’s Advanced Vehicle Analysis Group (SAVAG) körében járm?vek
fejlesztésével kapcsolatban tevékenykedett tovább.

Mindeközben Gillan nem távolodott el a Formula-1 világától, hiszen a Jaguar Racinget követ?en az
egykori Toyota csapathoz került, ahol az aerodinamikai részleg els?számú embereként próbálta minél
jobb eredményre sarkallni a mérnökök által megálmodott konstrukciókat. Az F1-ben betöltött pályafutása
végül a Williamshez terelte ?t, ahol 2011 második felében a f?mérnöki feladatokkal kezdett el
foglalkozni.
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Az elmúlt szezonban a Williamsnek egyértelm? fejl?dést sikerült elérnie, és egy üt?képes
középmez?nybeli csapattá n?tte ki magát, amelyben Mark Gillannek is volt része b?ven. A pozitív
el?relépés ellenére azonban a 42 esztend?s szakember úgy döntött, hogy családi okokra hivatkozva
elhagyja munkaadóját.
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