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FIM WSBK – Phillip Island, Australia Barni Racing Team – Xavi Forés – Ducati Panigale R



A Superbike világszezonja a mindenki által ret-
tegett Phillip-szigeteki pályán vette kezdetét febru-
ár 22-23-án. A Motul még mindig a világbajnokság 
elsődleges partnere, s továbbra is számos csapatot 
támogat. Hajszál híján maradtak el ugyan a pódi-
umról 2017-ben, a Barni Racing Team ezúttal elérte 
a maga elé kitűzött célt: hivatalosan is ők uralják a 
függetlenek kategóriáját.    
Az első verseny során az olasz csapat már sokszor 
megtapasztalt forgatókönyvvel szembesült: a csa-
pat Ducati Panigale R-je negyedik helyen keresztez-
te a célvonalat. A csapatához 2016. óta lojális Xavi 
Forès viszont első lett a függetlenek között.    
Az ausztrál pálya gumiabroncs próbáló. A jelentős 
mértékű kopás már az első verseny során megfi-

gyelhető volt, ami arra sarkallta a pályabírókat, hogy 
sűrűn lengessék be a zászlóikat vasárnap. Ez arra 
kényszerítette a versenyzőket, hogy kiálljanak a bok-
szba és a verseny felénél abroncsokat cseréljenek. 
Az első rajthelyről induló Xavi Forès már a hetedik 
körben bezsákolta magának a vezető helyet. Az el-
sők között állt ki a bokszba, majd sikeresen kúszott 
vissza az első helyre a verseny második felében. A 
célhoz közeli kisebb meghibásodás megfosztotta 
őt a győzelemtől, de nem a pódiumtól, sem pedig a 
függetlenek között elért második sikerétől! – Győz-
hettünk volna, a gép tökéletesen működött, a ver-
senyző is megharcolta a magáét, de az egyik sarok-
ban időt vesztettünk – nyilatkozta Marco Barnabò, a 
Barni Racing Team főnöke.

FIM WORLD SBK MOTUL
PHILLIP ISLAND

A MOTUL SZEZONNYITÓ EGY  
PÓDIUMMAL ÉS KÉT NYERÉSSEL

RACE

01/13

 FOLLOW   US ON

motul.com

Xavi FORES (Ducati), 29 pts

Leandro Mercado (Kawasaki), 10 pts

Toprak Razgatlioglu (Kawasaki), 9 pts
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Xavi Forés
Ducati Panigale R



A kitartást igénylő versenyek megfelelő elő-
készületeket igényelnek, ami magyarázatot nyújt 
az ún. próbafutamok megszervezésére a 24 órás 
Le  Mans, valamint a Daytona verseny előzménye-
ként. Hogy a 12 órás Sebring során a legjobb for-
májukban versenyezhessenek, a United SportsCar 
bajnok csapata két próbafutamon vett részt fe-
bruár 22-23-án. A Motul az amerikai versenysoro-
zat partnere és műszaki támogatást nyújt a három 
vezető csapatnak a prototípus kategórián belül.
A próbafutamok nem volt időméréshez kötve, ám 
az 56 versenyző adatokat gyűjthetett, amelyek 
további fejlődésük szempontjából lehetnek érté-
kesek. A Core Autosports csapat az első alkalommal 
a Daytona versenyen kívül is versenyzett Oreca 07-
vel. Az utóbbiban egyébként jó benyomást keltettek 
januárban. Kezdetnek a prototípus kategóriában a 
Dél-Karolinai csapat harmadik helyet szerzett a 24 

órás Florida versenyben. A 2014-es 12 órás Sebring-
ben a Core Autosports egy időben nyerte meg a 
GTLM és a Prototype Challenge futamokat.        
A Daytona futamban negyedik helyen végző United 
Autosports mintegy 1500 kilométert tett meg a 
próbafutamok során különösebb problémák nélkül. 
A volt 2. világháborús reptér mindazonáltal híres ar-
ról, hogy könnyedén készít ki versenyzőt és gépet 
egyben. Phil Hanson és Paul du Resta térképezte fel 
a versenypályát, míg Alex Brundle a lebetegedett 
Bruno Senna helyett ismerkedett Ligier-vel. 
Az Extreme Speed Motorsport csapat, amely két Nis-
san DPi-t is felvonultat, nyilvánvalóan eléggé ambi-
ciózus lesz két évvel azt követően, hogy sorozatban 
nyerte meg a Daytona-t és a Sebring-et… - Ezek a 
győzelmek megváltoztatták karrierem pályáját – nyi-
latkozta Pipo Derani, aki új sikerek elérését tűzte ki 
maga elé célként a március 17-i, szombati versenyen. 
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United Autosports
Ligier PS 217



A műszakilag Motullal partneri kapcsolatban álló 
Team Monster Yamaha Tech3 csapat hivatalosan 
is megerősítette, hogy maláj versenyzőjük, Hafizh 
Syahrin a csapat tagja lesz a MotoGP során ebben 
a szezonban a 2017. évi nagy durranással, Frenchie 
Johann Zarco-val együtt. 
2017. május 18-án, azaz a franciaországi Le Mans-
ban rendezett Grand Prix estéjén jelentették be 
Johann Zarco szerződésének meghosszabbítását, 
ami nem volt igazán meglepő. A francia versenyző 
csodálatos teljesítményt nyújtott a szezonban. Már 
a szezon nagy pillanatainak felelevenítése is maga 
a gyönyör! Első Grand Prix-jén az elitben szerepel-
ve védte meg dupla Moto2 bajnoki címét, amivel 
parádésan szerepelt Katarban. Ugyan felbukott a 
hetedik körben, de a további tizenhét Grand Prix so-
rán sem végzett pontok nélkül. Le Mans-ban három 

pódiuma közül lépett fel az elsőre. Tizennyolcból hat 
alkalommal győzte le a két Yamaha gyári verseny-
zőt egy 2016-os évjáratú géppel. Ezenkívül Johann 
megcsípett két első rajthelyet és eldicsekedhet a 
négy legjobb köridővel, így logikus, hogy ő uralta a 
„zöldfülűek” és függetlenek állását.         
Láthatjuk-e majd Johann Zarco-t belépni az elit mo-
torkerékpár versenyosztály, a MotoGP győzteseinek 
zárt klubjába? Ő volna a negyedik francia, aki erre 
képes, Pierre Monneret 1954-es, Christian Sarron 
1985-ös és Régis Laconi 1999-es teljesítményét kö-
vetően. 
Ami pedig Hafizh Syahrin-t illeti, a küszöbön álló Qa-
tar Grand Prix starthelyét megragadva legendává 
növi ki magát, ugyanis azon a napon, 23 évesen, ő 
lesz az első maláj, aki a motorkerékpár sport törté-
netében felér erre a csúcsra. 
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Hafizh Syahrin
Monster Yamaha Tech3

Yamaha YZR-M1



A Peno Rali az egyik olyan különösen embert 
próbáló esemény, amelyet a Motul is támogat, 
mivel kegyetlenül megkínozza a gépeket. A 2018-
as helyszínen a sarki hideg olyan komoly volt, 
hogy számos jármű nem volt képes beindítani 
motorját a rali reggelén, amely egynaposra volt 
tervezett február 24-én, vasárnap. Harminckilenc 
versenyzőből huszonhárom ért célba. Szergej 
Uszpenszki, aki még mindig lojális a Subaru-hoz 
URT csapatával (Uszperszki Rally Tecnina, a Mo-
tul technikai partnere) szerezte meg a győzelmet 
Marina Danilovával, 44 másodperces vezetéssel 

a legközelebbi versenytársuk előtt. A többszörös 
orosz rali bajnok nem piskóta: övé a rekordszámú 
győzelem, pódium és részvétel ebben a  
versenyben.    
Az erdő mélyén teljesen behavazott versenypályán 
a csapatoknak meg kellett küzdeni a porhóval, 
ami rontotta a látási viszonyokat. A nézők és a 
versenyzők legnagyobb örömére a bajnokság 
második körének szervezői újra előszedték a szu-
perkülönleges versenyszámukat, amely során két 
autó rajtolt el egymás mellett. Garantált volt az 
izgalom és az adrenalin löket!
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