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A Motul kétségtelenül a kegyelmet nem ismerő 
Dakar egyik legfőbb támogatója. A perui öt sza-
kaszt és azok végtelen dűnéit követően a verseny-
zőknek a borzalmas bolíviai időjárási körülmények-
kel kellett megbirkóznia. Az eső okozta akadályok 
megnehezítették a tengerszint feletti magasság-
ból érkezők helyzetét, főleg a hosszabb távokon. 
Január 13. és 14. között a motorosok maratoni távot 
tettek meg minden különösebb külső segítség né-
lkül. Nem hiba kimondani, hogy igazi hősök, amiről 
meg lehet győződni, ha valaki megtekinti az 'Epic 
Story by Motul' című sorozat epizódjait. A Honda 
Monster Energy csapata a Motullal együtt áll két 
olyan motoros mögött, akik még mindig verseny-
ben vannak a végső győzelemért.     
Amikor Kevin Benavides saját szülővárosa, Salta 

felé vette az irányt, alig 22 másodperc hátránnyal 
volt a Dakar második helyezettje. Az argentin fiú ja-
nuár 9-én ünnepelte 29. születésnapját, mégpedig 
úgy, hogy a körülmények és akadályok ellenére is a 
frontvonalban maradt, s átvette a Dakar-rali veze-
tését La Pazban az egyik éjszaka. Nem kísértette 
szerencséjét a maratoni szakaszon Bolíviában, hisz 
aduász volt számára hazai területen versenyezni. 
Ám hosszú út várat még magára.
A Honda színeit képviselő másik versenyző, Joan 
Barreda három szakaszt nyert meg, ellentétben 
versenyzőtársával, amellyel pontjait 22-re növelte. 
Sajnos nem úszhatta meg karcolás nélkül, sérül-
ést szenvedett szombaton La Paz és Uyuni között. 
Csont szerencsére nem tört, de a spanyol verseny-
ző vasárnapja testi fájdalommal telt, így a kilence-
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Adrien Van Beveren (Yamaha) 

Kevin Benavides (Honda) +22’’

Matthias Walkner (KTM) +6’34

Joan Barreda (Honda) +8’01
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dik szakasz törlése a súlyos esőzések miatt igazán 
jó hír volt számára. Nyolcpercnyire maradt el a 
vezetéstől, ami eltökéltségéről tesz tanúbizonysá-
got, ha figyelembe vesszük azt a 27 percet is, amit 
a harmadik napon vesztegetett el.  
Az amerikai Ricky Brabec könnyedén vette a nyol-
cadik szakasz akadályait, amelyet kiválóan teljesí-
tett második helyével.  - A tegnapi borzalmas volt, 
nem bírom a dágványt, de ma a terep inkább emlé-
keztet arra, amelyen hazai pályán versenyeztem – 
nyilatkozta. Összesítésben a nyolcadik volt.  
A Motul másik műszaki támogatottja az XTREME-
PLUS Polaris Factory Team továbbra is küzd az 
SxS kategóriában. E kategória homokfutói igenc-
sak agilisnak bizonyultak a dűnék között. Patrice 
Garrouste és Steven Griener a Polaris 1000 Turbo 

volánja mögött átvette a vezetést a negyedik sza-
kasz végére. A következő napon sziklának ütköztek, 
miáltal kénytelenek voltak megvárni a műszaki se-
gítséget. Az ekként elvesztegetett három óra viss-
zaszorította őket a harmadik helyre, de még min-
dig további három Polaris előtt maradva. 
Akira Miura és Laurent Lichtleuchter átvette a 
vezetést a Christian Lavieille és Jean-Pierre Garcin 
vezette Toyotától a T2 csoportban. A francia páros 
visszalépni kényszerült egy műszaki meghibá-
sodás miatt, nem messze a negyedik szakasz cé-
legyenesétől.



Az Andros Trófea 29 szakaszán a Motullal műs-
zaki együttműködésben lévő csapatok színeiben 
indult versenyzőket az az Elite Pro kategóriában 
találjuk. Az Alpe d’Huez győztese, Franck Lagorce 
léphetett fel a dobogóra január 12-én a CMR által fe-
jlesztett BMW M2-t kormányozva. A rákövetkező na-
pon,  Benoît Tréluyer lett az első az Isola 2000-ben a 
ComToYou csapat Audi A1 Quattro-val. Ez a felállás 
viszi tovább a prímet az Elite-ben Eddy Bénézet-vel, 
aki egy szezonban már harmadszor nyert.
Egy tavalyi sajtóközleményében Benoît Tréluyer 
azt nyilatkozta, hogy kedvelte az Andros hangu-
latát, valamint a havon s jégen versenyzés érzetét. 
– Jó móka, nagy izgalom közel a nézőkhöz. Fejben 

műszakilag kell nagyon felkészültnek lenni, továb-
bá kordában tartani a lóerőket és megtartani az 
irányítást a szöges gumik felett.  A selejtezőket négy 
körös, repülő rajtos versenyben kell teljesíteni, előfu-
tammal az öt legjobb pozícióért. Nagy pontosságot 
igénylő gyakorlat, amely során tökéletes kört kell 
teljesíteni. Ha sikerül, elönti az embert a verseny-
zés öröme. A gyorsasághoz megfelelő meghajtás 
szükséges, ki kell jönni a kanyarokból, tehát úgy is 
kell beléjük hajtani, hogy ismeri az ember  a pályán 
lévő hó és jég mennyiségét. A sodródós behajtás 
talán még fontosabb. Ilyenkor a gyorsítás fékezést 
is eredményez, így bal lábbal a kuplunggal játszva 
kell irányítani.  
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Eddy Bénézet (BMW M2), 434 pts

Lionel Daziano (Audi A1 Quattro), 420 pts

Louis Gervoson (Audi A1 Quattro), 412 pts
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Benoît Tréluyer
Team ComToYou
Audi A1 QuattroTROPHÉE ANDROS 

ISOLA 2000



Az Oroszországban és világszerte népszerű 
Zsigulit a Togliatti városában található AvtoVAZ 
gyártotta az 1970-es és 1980-as évek során. A 
várost gyakorlatilag a gyár köré építették fel. A Vol-
ga folyón túl fekszik a Zsiguli-hegység, amelyről a 
márka a nevét kapta és ugyanúgy hívták ezt a kul-
tikus autót Oroszországban és számos más ország-
ban. Múlt év december 23-án, a moszkvai Zorkij 
Stadion adott otthont a Motul által életre hívott 
Zsiguli találkozónak, amely „Zimkhana” néven vált 
ismertté. Az eseményt két további Ural oldalkocsis 
motor dobta fel, amely szintén nosztalgikus márka.  
Az új formátumú „Winter Motul Extreme Show”-t 
nagy érdeklődés övezte. A stadion jegén két 
pálya kapott helyet, amelyeket hordókkal és ka-
rácsonyfákkal jelöltek ki, így a közönség könnye-

bben tudta követni a versenyzők párhuzamosan 
zajló futamait. Az eseményen több mint húsz 
orosz versenyző és az Ural gyár hivatásos teszt-
pilótái vettek részt. A rákövetkező szakaszok 
láttán pusztán egy dolgot kívántak: még hoss-
zabb szögeket az abroncsokra a még intenzívebb 
versenyzés érdekében. Anasztázia Nifontova, a 
2015-ös FIM cross-country rali világbajnokság női 
bajnoka,  egy „majmot” szerettet volna maga mel-
let tudni az oldalkocsiban.
Szergej Belokrilin, az FMX13 csapat freestyle-os 
motocross specialistája nyerte meg a versenyt 
három keréken, mégpedig a 15 éves kaszkadőr 
csodagyerek, a lenyűgöző Foma Kalinyin előtt. Az 
ukrán driftbajnok, Alekszej Golovnya lett a Zsigulik 
királya.  

MOTUL ZIMKHANA
KRASNOGORSK

A MIKULÁS ZSIGULIRA 
CSERÉLNÉ RÉNSZARVASAIT
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Alexei Golovnya 

Nikita Shikov

Ivan Illesh
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Anton Smirnov, FMX13 team



A tél nem csupán nehézségekkel jár, de me-
ghozza az ovális jégpályákon versengő gladiáto-
rok versenyét is. A Motul büszkén ad évről-évre 
műszaki támogatást a Dimitrij Koltakov vezette 
gépet tuningoló csapat részére, aki egyéniben és 
csapatban is megtartotta világbajnoki címét. Az 
orosz versenyző január 5-én és 6-án megszerzett 
országos bajnoki címével tovább bővítette ered-
ményeinek listáját.    
Az acélgyártásáról híres Kaminszk-Uralszki városa 
adott otthont a bajnokság négy fordulójából az 
utolsónak. A maximális 60 pontból megszerzett 
55 pontjával és a két előző világbajnok megveré-
sével Koltakov bebizonyította saját fölényét és 
teljesítményét. Ez jó jel a téli szezon további idős-
zakára. A világbajnoki cím megtartásával nem 

kellett selejtezőkön részt vennie, amelyeket ja-
nuár 13-án tartottak meg Svéd- és Finnországban. 
Február 4-től azonban Kazahsztánban versenyez 
a FIM Ice Speedway Gladiators világbajnoksá-
gon. Csakúgy mint eddig minden évben, most is 
nagyszerű jeges élményeknek nézünk elébe.
A Motul támogatta versenyzők közösségének 
tagjaként, bátorságát és felebaráti szellemisé-
gét a vörös és fehér színekben pompázó logóval 
rendelkező márka január 20-án a róla szóló, 
„Balkanyar” című dokumentumfilm moszkvai 
bemutatójával kívánja megünnepelni őt. A doku-
mentumfilm bemutatja Dimitrij Koltakov életé-
nek különböző  időszakait, egészen a húsz évvel 
ezelőtti kezdetektől a nemzetközi színtérre törté-
nő első fellépéséig..  

RUSSIAN ICE SPEEDWAY 
KAMENSK-URALSKY

KOLTAKOV A KÉPERNYŐN
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Dmitry Koltakov

Daniil Ivanov

Dmitry Khomicevich
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FINAL STANDINGS

Dmitry Koltakov
Nikolay Krasnikov
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