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FIM MotoGP – Buriram Tests, Thaïland – Suzuki Racing Team – Alex Rins – Suzuki GSX-RR



Az utóbbi tíz vagy annál is több év során a Mo-
toGP szezonkezdési tesztfutamait rendszerint Ma-
lajziában, gyakran Katarban, időnként pedig az 
ausztráliai Phillip-szigeten, esetleg Austin-ban vagy 
Jerez-ben rendezték meg. Eme motorkerékpár sport 
elitje még soha nem utazott Thaiföldre. A Chang In-
ternational Circuit-ot 2014-ben adták át. A február 16-
18. között rendezett tesztek tehát nagyon hasznosnak 
bizonyultak a versenyzők számára, valamint minden 
bizonnyal a 2018 októberében első alkalommal ren-
dezendő Thailand Grand Prix szervezői számára is.     
A Motul műszaki támogatását élvező csapatok elége-
detten távoztak Buriram városából. A futamok egyik 
központi alakja Hafizh Syahrin volt, akit azzal kerestek 
meg, hogy helyettesítse Jonas Folger-t a Monster Ya-

maha Tech3 csapatában. A franciák érzékelhetően 
méltányolták a malajziai fejlődését, ha figyelembe 
vesszük Hervé Poncharal csapatvezető megjegyzé-
seit: „Fantasztikus munkát végzett. Rövidesen előruk-
kolunk döntésünkkel…”. Syahrin három nap alatt 
összesítettben megcsípte a 22-ik legjobb időt 1’’756-
tal az első hely után. Az utolsó nap legjobb idejét 
tudhatja magáénak, abszolút időben másodikként 
végezve a Yamaha előtt.  
A Suzukinál Alex Rins villantott az ötödik legjobb 
teljesítménnyel. – Nagyon szilárd alapokról indu-
lunk 2018-ban – nyilatkozta a spanyol. Ami pedig 
honfitársát, Tito Rabat-ot illeti, magától értetődően 
el volt ragadtatva az Avintia Ducatti csapatával 
megszerzett 11. helyezésétől.
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Johann Zarco
Yamaha Tech3

Yamaha YZR-M1



Patrick Zaniroli, a Paris-Dakar volt versenyzője, 
majd szervezője kapva-kapott a Snow and Ice Rally 
50. évfordulója kapcsán, hogy 2003-ban újra éle-
tre keltse azt rendszeres sporteseményként. Azóta 
sikert-sikerre halmoz, amelyet az a 84 csodálatos 
versenyautó is fémjelez, amelyek a január 28-i be-
vezető futam startvonalán sorakoztak fel. A 2018-
as szervezés ékes bizonyítéka az esemény vissza-
tértének az Alpokba, amely Villard-de–Lans-ban 
zajlott ott, ahol az első versenyzők is a rajthoz áll-
tak 1953-ban. A versenyautók közül is kiemelkedő 
figyelemben részesült egy narancsszínű, 1976-os, 
2,7 literes Porsche 911SC, amely Motul matricáktól 
pompázott. A volán mögött a 24 órás Le Mans né-

gyszeres nyertese ült, mellette pedig egy szintén 
négyszeres Dakar győztes.   
Henri Pescarolo és Michel Périn ekként lett a le-
gtöbb győzelmet maga mögött tudó és tenger-
nyi tapasztalattal rendelkező duók egyike. – Még 
mindig élvezem ezt a csodálatos ralit. Annyira 
fellelkesültem, hogy az első nap reggelén még 
egy pördülést is bemutattam a jeges pályán. Hen-
ri a csúcspontnak számító versenynapon kapott 
szerepet, de jelen volt a verseny újjászületésének 
évében is. Idén a Motul gondoskodik műszaki tá-
mogatásról részére: 11. helyezést ért el összesí-
tettben, valamint az 5. helyezést a H csoport 5-ös 
osztályában. 

RALLYE NEIGE ET GLACE
VILLARD-DE-LANS
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VDA Racing
Henri Pescarolo, Michel Périn 

Porsche 911



Akárcsak 2017-ben, a Clearwater Racing csapat 
elkötelezettséget vállalt a Blancpain GT Series Asia-
ban a FIA WEC-ben való részvételére. Világszinten 
a szingapúri bázissal rendelkező csapat egy Ferrari 
488 GTE-t használ, ám hazai pályán már egy McLa-
ren 570S GT4-gyel lesz jelen. A Motul gondoskodik 
az olaszországi Padovából és az angliai Wokingból 
származó versenyautók műszaki támogatásáról. 
A Clearwater Racing csapat óriásit csalódott tavaly 
a Blancpain GT Series Asia nyitó eseményénél. Az 
első verseny elején kialakult tolongásban a Rob Bell 
és Richard Wee vezette McLaren 650S GT3 súlyos 
károkat szenvedett olyannyira, hogy a továbbiakban 
már nem vehetett részt a bajnokságban. A Clearwa-
ter visszatért a Fuji-hoz ez alkalommal egy McLa-
ren 570S GT4-gyel. Mok Weng Sun és Richard Wee 

vezette pole pozícióba, s nyerte meg saját osztályát. 
Láthattuk, ahogy szárba szökken a GT4-es osztály, 
köszönhetően a SRO-k kemény munkájának, amely 
minket is arra ösztönzött, hogy elkötelezzük ma-
gunkat a teljes szezonba lépés mellett – nyilatkozta 
Arj Kulasegaram, ügyvezető igazgató. 
Sun és Wee részvétele a Sepang-ban április 14-
15-én megtartandó sorozat első körében már me-
gerősített. A felek elvárásai fogják a továbbiakban 
meghatározni a csapat választásait. Emlékeztető-
ként: a 2007-ben alakult csapat papíron rögzített 
eredményei közül eldicsekedhet a GT Asia és az 
Asian Le Mans Series címmel, valamint 2016-os 24 
Hours of Le Mans pole pozíciójával a GTE Am-en 
belül. Ugyanebben a kategóriában a FIA WEC má-
sodik helyezését ért el tavaly. 

BLANCPAIN GT SERIES ASIA
CLEARWATER RACING 2018 SEASON

 A MCLAREN A NYERTES A GT4-BEN

 FOLLOW   US ON

motul.com

Clearwater Racing
McLaren 570S GT4



Dmitrj Koltakov néhány nappal azt követően 
érkezett Togliatti-ba, hogy a FIM Ice Speedway 
Gladiators csapat-világbajnokság királyává koro-
názták az egyéni bajnoki címért küzdő ellenfelei 
gyűrűjében. Február 17-18-án tartott második kö-
rös versenyük a Motul által műszakilag támogatott 
versenyző malmára hajtotta a vizet, aki tovább nö-
velte pontjainak számát a vezető helyen.  
Togliatti előző elnevezése Sztavropol volt a Volga fo-
lyó mellett. A várost elárasztották az 1950-es évek-
ben, mivel vízerőművet építettek a helyén. Az újon-
nan épített város nevét Palmiro Togliatti-ról, az olasz 
kommunista párt egyik alapítójáról kapta, aki 1964-
ben halt meg, amikor a Szovjetunióban vakációzott. 
Az Anatolij Sztepanov stadion gyakran visszhangzik 
az egyhengeresek és a 28 milliméteres, szöges gu-
miabroncsok keltette súrlódás zajától. Togliatti-ban 

a döntős szezont tavaly tartották meg. Koltakov 
szombaton léphetett fel a pódium legfelső fokára. 
Ugyan vasárnap Komicsevics elcsent valamennyit a 
nap dicsőségéből tőle, de a legmagasabb pontszá-
mot már nem tudta beállítani. 
Ugyanez történt idén is. 4000 néző előtt  mínusz 10 
fokban Koltakov hét alkalommal is 3 pontot szerzett 
a verseny első éjszakáján, ami a maximálisan meg-
szerezhető pontszámot jelenti. A döntőben a Sad-
rinszkban világbajnoki címet szerző orosz csapatot 
alkotó Komicsevics és Ivanov előtt végzett. Vasár-
nap két vereséget szenvedett el, de általában véve 
remek teljesítményt nyújtott a bajnokságon. Szergej 
Karacsincevet, aki Asztanában bizonyult legerősebb 
ellenfelének, két alkalommal is diszkvalifikálták a hét-
vége során. Ez a remek izgalmakat tartogató sorozat 
március 3-4-én Berlinben folytatódik tovább.

FIM ICE SPEEDWAY GLADIATORS
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KOLTAKOV EGY ÚJ BAJNOKI CÍM 
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Dmitry Koltakov, 80 pts

Dmitry Khomitsevich, 64 pts

Daniil Ivanov, 60 pts
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STANDINGS AFTER FINAL2

Dmitry Koltakov
Jawa 500
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