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Rolex 24 at Daytona – Core Autosport – Jon Bennett, Colin Braun, Romain Dumas,  
Loïc Duval – Oreca 07 LMP2



A Motul és az IMSA WeatherTech Sportscar 
Championship együttműködési szerződést írt alá, 
melynek keretében az első megrendezett esemény 
a Daytona-i 24 órás autóverseny volt január 27-28-án. 
A verseny egyik bravúrját a MOTUL műszaki támo-
gatását élvező CORE Autosports csapata nyújtotta, 
mert az csúcskategóriában rögtön egy fantasztikus 
harmadik helyezéssel debütált.  
A dél-karolinai Rock Hill-i székhelyű Core Autosports 
körültekintően szerződtette versenyzőit: a Le Mans-i 
24 órás viadal és a World Endurance két bajnoka Ro-
main Dumas és Loïc Duval állt össze Colin Braun-nal 
és Jonathan Bennett-el, hogy létrehozzák az 54-es 
rajtszámmal induló csapatot, amely fokozatosan tört 
előre, míg végül a 'Pro-Ams' élén végzett, legyőzve 
az Oreca-t és az összes 'tiszta' LMP2-t, és kevesebb 

mint 1 körrel maradt le az abszolút győzelemről.   
A Motullal együttműködő United Autosports ismét 
elkápráztatta szurkolóit a Ligier-Gibsons volánjá-
hoz beülő világklasszis versenyzőkkel. A 23-as rajt-
számmal versenyző Fernando Alonso, Lando Norris, 
és Phil Hanson a 11. órában elszenvedett műszaki 
hiba miatt nagyon visszaestek. Azonban a 32-es 
rajtszámmal induló Bruno Senna, Paul di Resta, Will 
Owen és Hugo de Sadeleer hármas végül hosszas 
küzdelem után elégedetten, a negyedik helyen zár-
hatta a versenyt.  
A Motul Pole Award díjjal a Prototype géposztályban 
versenyző Wayne Taylor Racing-et és a GTD-ben in-
duló Spirit of Race Ferrari-t jutalmazták, de sajnos a 
szerencse elpártolt a pálya szélén kiállásra kénysze-
rült csapatoktól.
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Albuquerque / Barbosa / Fittipaldi (Cadillac DPi) 808 laps

Nasr / Curran / Conway / Middleton (Cadillac DPi) +1:10.544

Bennett / Braun / Dumas / Duval (Oreca LMP2) +1:31.882
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Core Autosport
Jon Bennett, Colin Braun, 

Romain Dumas, Loïc Duval



A Motul a továbbiakban is együttműködik az 
egyik legjelentősebb veterán autó kiállítással. Fe-
bruár 7. és 11. között a párizsi Porte de Versailles 
kiállító területen a Rétromobile 500 mesés autóc-
soda, 100 klub, és 550 kiállító számára nyújt be-
mutatkozási lehetőséget, köztük természetesen a 
Motul kihagyhatatlan pavilonjával.  
A Motul egyike a világ vezető gyártóinak, amely 
veterán autókhoz is kínál motorolajokat. A termé-
kkínálatba négy termék tartozik: a SAE 30 és SAE 
50 olajokat az 1900-1950 között készült moto-
rokhoz, a 20W50 olajat az ezt követő két évtize-
dben gyártott motorokhoz, míg a félszintetikus 
2100 15W50-t 1970 után kifejlesztett motorokhoz 
kínálják. Természetesen tisztító és karbantartó ter-
mékek széles választéka is elérhető. A helyszínen 
szakértők adnak iránymutatást a lelkes láto-

gatóknak, míg a Rétromobile kiállítás alatt induló  
www.motulclassic.com weboldal kifejezetten e 
termékeket mutatja majd be.
Az 1-es csarnokban az F30-as jelű kiállító területen 
piros-fehér logóval ünneplik a Carrera Panamerica-
na újjászületésének 30. évfordulóját. A legendás, 
eredetileg 1950 és 1954 között szervezett esemény 
1988-ban kelt ismét életre, napjainkban pedig az 
ötvenestől a hetvenes évekig készült autókat látja 
vendégül.
A Motul-Fondation du Patrimoine Grand Prix alapí-
tvány nagydíjat minden évben a nyilvánosság 
előtt adják át a Rétromobile kiállítás idején. A 
nagydíj partnerei idén ünneplik együttműködé-
sük 10. évfordulóját. Az alapítvány már 45 autó 
felújításának támogatásában vett részt. A 2018. év 
díjazottjára a Motul kiállítóhelyén derül fény.  
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A MotoGP csapatok Malajziában találkoztak is-
mét egy három napos felkészülési tesztsorozatra 
január 28. és 30. között. E rendkívül fontos ese-
mény előhangjaként azonban - a műszaki téren a 
Motul-al partneri kapcsolatban lévő - Suzuki gyári 
csapata némiképp sajátos tesztet hajtott végre. 
A japán csapat Josh Waters-t, Michael Dunlop-ot 
és Toni Elias-t kérte fel, hogy a 2017-es MotoGP 
motorokat vezessék a Sepang-i pályán. A három 
motorversenyző pályafutásában közös elem, hogy 
2017-ben mindannyian nyertek bajnoki címet vagy 
kiemelt eseményt a Motul partnereként, a Motul 
műszaki támogatásával szereplő csapat Suzuki 
gépével!   
A tesztet Josh Waters, az ausztrál Superbike 
Bajnokság bajnoka kezdte a Motul Pirelli támo-
gatásával a Suzuki Australia csapattal. Őt követte 
Michael Dunlop, aki tavaly a Bennetts-szel me-

gnyerte a nagynevű Tourist Trophy Senior TT fu-
tamát. Ezután Toni Elias lépett színre, hármuk közül 
ő az egyetlen, aki már rendelkezett tapasztalattal 
a csúcskategóriában. A Yoshimura Suzuki Factory 
Racing gyári géppel a MotoAmerica Motul Super-
bike Champion bajnoki címét megvédő Elias min-
den bizonnyal igénybe vette korábbi tapasztalatait.
Ugyancsak Sepang-ban mutatta be január 27-
én, szombaton a Suzuki Racing a 2018-as szezon 
versenygépét szerződött versenyzőik, Andrea 
Ianonne és Alex Rins jelenlétében. Ők, valamint a 
Motul által támogatott két másik csapat versenyzői 
másnap a MotoGP soron következő gyakorlásán 
felsorakoztak a rajtrácson. 2017 legjobb újonca, Jo-
hann Zarco mellett a Monster Yamaha Tech3 Yon-
ny Hernandez-el, míg az Aprilia Racing Team Gresi-
ni Aleix Espargaro-val és az újonnan szerződtetett 
versenyzőjével, Scott Redding-gel indult.
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Az Andros Trophy fontos mérföldkőhöz ér-
kezett az utolsó előtti, január 29-én megrendezett 
eseményével. A január 26-27-én megtartott Lans-
en-Vercors-i jégrali verseny pontosan a 300. ese-
ménye volt a Motul támogatásával létrejött híres 
sorozatnak, amely a sport, jégrali, show, újdonsá-
gok és a szórakoztatás művészetének harmonikus 
élményét kínálja.
Minden 1990-ben Serre-Chevalier-ben kezdődött 
két vállalkozó szellemű autóversenyző, Max Mamers 
és Frédéric Gervoson, az Andros vezérigazgatójának 
kezdeményezésével. Az Andros történetének je-
lentős dátumai között kell említeni az első, 1991-ben 
megrendezett párizsi jégrali versenyt, a motorkeré-
kpárok megjelenését 1996-ban, a Stade de France-t 
1999-ben, a hölgyek „Ice Girls” kategóriája, az ovális 

pályán vívott verseny, egy másik Kanadában, és au-
tók, motorok, majd pedig az elektromos géposztály 
… A szervezők mindig is tudták, hogyan kell ügyesen 
meglepni a közönséget.  
Lans-en-Vercors már az első szezon naptárjában is 
helyet kapott. A Motul műszaki támogatását élvező 
három csapat 28 évvel későbbi találkozója pedig 
ígéretesnek bizonyult. Az Elite Pro kategóriában 
Benoît Tréluyer a szezonban másodszor végzett az 
élen szombaton a ComToYou csapat Audi A1 Quat-
tro volánjánál, míg egy nappal korábban Franck 
Lagorce a Classic & Modern Racing kategóriában 
bronzérmet szerzett. Az első futam győztesének, az 
BMW M2-t vezető Eddy Bénezet fantasztikus ügyes-
ségének köszönhetően továbbra is ez a csapat ural-
ja az Elite osztályt.

FRENCH ICE RACING
LANS-EN-VERCORS

TÚL A 300. ESEMÉNYEN 
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Eddy Bénézet (BMW M2), 616 pts

Louis Gervoson (Audi A1 Quattro), 591 pts

Sylvain Pussier (Peugeot 3008), 570 pts
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ELITE CLASS PROVISIONAL STANDINGS

F. Lagorce
Team CMR

BMW M2
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