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FIM Ice Speedway Gladiators – Astan, Kazakhstan – Dmitry Koltakov – Jawa 500cc



Az FIM Ice Speedway Gladiators World Cham-
pionship jégmotoros egyéni világbajnokságban 
február 3-án és 4-én került sor a szezon első 
döntőjére a kazahsztáni Astana-ban. A 2017-es 
világkiállításnak otthont adó kazah fővárosba még 
soha nem látogattak el a szakma nagyágyúi. Ho-
gyan is lehetne hideg tekintettel figyelni a forró-
vérű gladiátorok tüzes manővereit a jeges, ovális 
pályákon? A csapatok kihegyezték a gumiabronc-
sok szögeit és a motorok teljesítményét az Alau 
Ice Palace-ban 8500 néző előtt megrendezett es-
emény két estéjére. A szombati illetve vasárnapi 
programban egy-egy versenyző öt futamon vett 
részt, majd a továbbjutók az elődöntőben, majd 
a döntőben küzdöttek tovább. A végső győztes 
pedig - a Motul műszaki támogatásával induló - 
Dmitry Koltakov lett, aki győzelmével megvédte 
világbajnoki címét.

A versenyzők dicsérték a pálya minőségét és a 
szervezést, a verseny pedig remek élménynek 
bizonyult. Az egyik döntő momentum a svéd 
ellenfelek döntőbe jutása volt.... de ez sem tud-
ta visszaszorítani Dmitriy Koltakovot. A kourgani 
jégmotoros ujjai közül ugyan kicsúszott két pont 
a szombati versenyen, de hét rajtolásból szerzett 
hét győzelmével vasárnap bebiztosította a Grand 
Slam címet. 
Koltakov ezen a hétvégén szezonjának másik 
céljára fog összpontosítani, nevezetesen meg 
akarja szerezni negyedik csapatvilágbajnoki cí-
mét is. Természetesen az oroszok a favoritok, ezt 
a kazah program vasárnapi versenyén szerzett 
arany-ezüst-bronz éremhármasuk mindenképpen 
igazolja. Ráadásul az eseményt Chadrinsk-ban 
tartják, így a Motul színeit viselő versenyzők hazai 
pályán indulnak.  
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Dmitry Koltakov, 40 pts

Sergey Karachintsev, 36 pts

Daniil Ivanov, 30 pts
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STANDINGS AFTER FINAL1

Dmitry Koltakov



Az Asian Le Mans sorozat harmadik etapja fe-
bruár 4-én ért véget Sepang-ban. Malajziában a Mo-
tul örülhetett annak, hogy a műszaki támogatását 
élvező Eurasia Motorsport a dobogón végzett.
Talán már el is felejtettük, de a Fülöp-szigeteken 
2003-ban kialakított versenygép a Formula 1-es 
Minardi istálló junior csapata volt. Napjainkban az 
Eurasia Motorsport számos prototípus és együlé-
ses osztályban versenyez. Ahogy a neve is jelzi, a 
csapat Európából és Ázsiából toborozza a motors-
port iránt elkötelezett szakembereit. 
Ez a filozófia bevált az Asian Le Mans sorozatban. 
A 2017/2018-as szezon azonban aligha hozott sze-
rencsét Mark Goddardnak. Amikor megérkezett 
Sepangba a Ligier JS P2-vel és Nabil Jeffri, Marco 
Asmer és Jake Parsons versenyzőkkel, az Eurasia 
Motorsport már nem volt abban a helyzetben, hogy 
dobogós helyért versenyezhessen az ACO-fém-

jelezte bajnokságban. Ennek ellenére Jeffri tehet-
ségének köszönhetően megszerezték az első rajt-
kockát az LMP2-ben, és dobogós helyért küzdöttek 
a sepangi négy órás versenyen. A kitűzött célt 
végül a megszerezett harmadik hellyel elérték, de 
a 33-as rajtszámú Ligier többet is elérhetett volna, 
ha Parsons nem csúszik ki a pályáról. 
A Motul műszaki támogatásával indult a Zhu-
hai-ban és Buriram-ban győztes hong-kongi KCMG 
csapat is, amely az LMP3 kategória bajnoki címére 
tört, és élni kívánt a címmel együtt járó, a Le Mansi 
24 órás versenyre szóló meghívással. Josh Burdon 
négy futamban is a negyedik rajtkockából vágott 
neki a versenynek, és a 18-as rajtszámú Ligier már 
nyeregben érezhette magát, amikor a boksz-ut-
cában elkövetett szabálysértés miatt büntetést 
kapott. A KCMG – a másodbajnoki cím kivételével 
– mindent elveszített. 
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Jackie Chan DC Racing X Jota #6, 77 pts

KCMG, 54 pts

Taiwan Beer GH Motorsport, 54 pts
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LMP3 FINAL TEAM RANKING

KCMG
Josh Burdon
Ligier JS P3



Február 6-án, kedden a Rétromobile oldtimer 
autókiállítás éjszakai megnyitó ünnepségén je-
lentették be a Motul-Fondation du Patrimoine 
Grand Prix nagydíj győztes projektjének nevét. 
Célia Verot, a Fondation du Patrimoine igazgatója 
és Hervé Amelot, a Motul igazgatótanácsának el-
nöke adta át a 20000 euró értékű díjat Philippe 
Brossette-nek, a Marius Berliet Alapítvány elnöké-
nek. Ez az intézmény gondoskodik majd egy tízes 
gyártási széria egyetlen tagjaként megmaradt 
1933-as Berliet VRD 19 Limousine felújításáról. 
Számíthat rá, hogy a 2020-as év Rétromobile 
kiállításának színpadán megnézheti majd az au-
tót, amely „pont olyan lesz, mint új korában”!
A Motullal kialakított együttműködésnek köszön-
hetően a Fondation du Patrimoine alapítvány 
2008 óta biztosít pénzügyi támogatást a közú-
ti gépjármű örökség felújítását és bemutatását 

célzó projekteknek. A Rétromobile autókiállítás 
alatt a Motul pavilonjában (1. csarnok, F 30-as 
pavilon) bemutatott autó kiváló példája a fenti 
együttműködésnek. A VRD 19-et Berliet tervezte 
Lyon Vénissieux nevű külvárosában. Mindössze 
999 autó készült limitált szériában, ebből 10 db 
'Limousine' lett luxus felszereltségű változat. A 
fokozott stabilitás érdekében a versenyautókhoz 
hasonlóan alacsony alvázra készültek. Az autó 
műszaki kialakítása, felszereltsége, és a beépített 
burkolatok a legmagasabb színvonalat képviselik. 
A felújítás elsősorban a karosszéria famunkáira, a 
fém lemezburkolatokra, a hajtásláncra, a vezeté-
krendszerre, és belső díszítésekre terjed ki. 
A Motul együttműködő partnere a február 7. és 
11. között Párizsban, a Porte de Versailles kiállító 
területen megrendezésre kerülő Rétromobile au-
tókiállításnak.  

RÉTROMOBILE CLASSIC CAR SHOW
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A Motul 2018-ban a motokrossz versenypályá-
kon nyújt technikai segítséget a HRC csapatának. 
Az MXGP és MX2 osztályokban induló Honda gyári 
motorversenyzők bemutatása után a jövő több, 
mint ígéretes... 
A 2017-es szezon Tim Gajser számára pazarul in-
dult. A szlovén fiú nyert mind a nyolc versenyen 
és három nagydíjon is. Sajnos egy sérülés miatt 
elpárologtak az esélyei arra, hogy egymás után 
harmadszor is elhódítsa a világbajnoki koronát. 
Miután 2015-ben megnyerte az MX2 kategória 
világbajnoki címét, a rákövetkező évben a csúcska-
tegória élére került, 2018-ban a Honda CRF450RW 
továbbfejlesztett változatát döntögeti a kanya-
rokban, hogy revanst vegyen. Jól zártuk a sze-
zont, és a tesztekkel is remekül haladtunk, nagyon 

tetszik a motor, a többit meglátjuk! – nyilatkozta. 
Gajser-hez hasonlóan Brian Bogers is 21 éves, Hol-
landiából érkezett, hogy a HRC csapatával fedezze 
fel a motokrossz elit kategóriáját. A fiatal versenyző 
kétségtelenül a leggyorsabbak közé tartozik, de a 
tesztelés során lábsérülést szenvedett, ami veszé-
lyeztetheti a szezon eleji teljesítményét.  
Az MX2 osztály élére törő HRC csapat leszerződ-
tette az ugyancsak 21 éves dél-afrikai Calvin Vlaan-
deren-t, aki egy vadonatúj Honda CRF250RW 
nyergébe ülhet, amivel egyébként már dobogós 
helyezést ért el az olasz Internazionali d’Italia di 
Motocross verseny homokján Riola Sardo-ban. 
Ismerem az MX2-t, de most egy új, rendkívüli ki-
hívásokkal teli kaland elébe nézek – mutatott rá 
Vlaanderen.

FIM MXGP
HONDA RACING CORPORATION 
SEASON PRESENTATION

TIM, BRIAN ÉS CALVIN  
DICSŐSÉGRE VADÁSZNAK
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Tim Gajser, Brian Bogers, Calvin Vlaanderen
Honda CRF450RW, CRF250RW



A Motul műszaki támogatásával induló Monster 
Yamaha Tech3 csapat Johann Zarco teljesítményé-
nek köszönhetően az egész szezonban remekelt. 
A francia zöldfülű három dobogóra állhatott fel, 
sőt, nem egy esetben a győzelemtől sem állt távol. 
Csapattársa, Jonas Folger betegség miatt kihagyta 
az utolsó négy nagydíjat, visszatérésére a szezon 
első futamán Katarban, 2018. március 1-én számí-
thatunk. Sajnos a német versenyző a teljes szezon-
ra visszavonult, emiatt a Hervé Poncharal vezette 
csapatnak pótolnia kell őt egy olyan időszakban, 
amely egyáltalán nem kedvez az új  igazolásnak!  
A burirami Thai pályán február 16. és 18. között sorra 
kerülő utolsó tesztsorozat alatt a Tech3 felméri, hogy 
az új versenyző milyen lehetőségekkel indulhat a 

csapat kettes számú Yamaha YZR-M1 gépével. A 23 
éves maláj fiatalember, Hafizh Syahrin már négy tel-
jes szezont tudhat magáénak és háromszor léphe-
tett dobogóra a Moto2-ben. Az elmúlt két évben az 
év végi záró ranglistákon az első tízben végzett. 
Hervé Poncharal szavai azt sugallják, hogy Syahrin 
mellett teszik majd le voksukat: mióta Jonas beje-
lentette a visszalépését, folyamatosan keressük a 
legmegfelelőbb versenyzőt a helyére: „Rengeteg 
egyeztetésen vagyunk túl, és arra jutottunk, Hafizh 
Syahrin remek választás lenne a csapat számára. 
Igaz, hogy csak három tesztnapon dolgoztunk 
együtt, de nagyon fellelkesültem és meggyőződé-
sem, hogy meg fogja mutatni, amit tud. A végső 
döntésünket Buriram után hozzuk meg.”

FIM MOTOGP
BURIRAM TESTS

A MALAJZIAI HIPOTÉZIS
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