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12H of Sebring – USA – Tequila Patron ESM – Nissan Onroak DPi



Az IMSA United Sportscar Bajnokság pro-
totípus kategóriájában versenyző három csapat, 
amelyeket a Motul is támogat műszakilag, éjjel is 
és nappal is ámulatba ejtette a nézőket a 12 órás 
Sebring futamon. Az Extreme Speed Motorsports 
csapata újabb dicsőséget zsákolhatott be a már 
eddig is lenyűgöző eredményei mellett. Az LMP2-k 
vezetőjeként, a Core Autosport csapata a negyedik 
helyen áll, a United Autosports csapata bent van 
a legjobb ötben, ami a legjobb jóindulattal is azt 
mondatja, hogy a piros és fehér színekben pom-
pázó logóval rendelkező vállalatnak csodálatos 
napja volt március 17-én, szombaton, Floridában.   
A Nissan Onroak DPi a Ligier prototípusok francia 
gyártója, az Onroak Automotive és a V6-os, dupla-
turbós, 3,8 literes motorokat gyártó Nissan közötti 
megállapodás eredménye, mégpedig egy privát 
csapat, az ESM bábáskodása alatt. A csapat két 
autója teljességgel ellentétes eredményeket ért el. 

A 2-es számú eltűnt az egyik körben egy ütközést 
követően, míg a 22-es számú első helyezettként 
haladt át a célvonalon tizenkét órával később.
A brazil Pipo Derani és az amerikai Johannes van 
Overbeek már ünnepelhetett 2016-ban, amikor az 
Extreme Speed Motorsports csapata sorozatban 
nyerte meg a 24 órás Daytona és 12 órás Sebring 
futamokat. Idén a francia Nicolas Lapierre támo-
gatta őket, aki szintén megnyerte a Sebringet 2011-
ben. A trió soha nem maradt távol a verseny vezető 
pozíciójától, győzelmük pedig nem piskóta. Ahogy 
Lapierre nyilatkozta: - Minden tökéletesen klappolt 
a világ egyik legnehezebb futamán!  

IMSA USCC & NAEC
SEBRING 12 HOURS

AZ ESM NISSAN A KIRÁLY! 
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Action Express (Cadillac Dpi), 62 pts

Core Autosport (Ligier LMP2), 58 pts

Action Express (Cadillac Dpi), 56 pts

United Autosports (Ligier LMP2), 54 pts

Extreme Speed Motorsports (Nissan Dpi), 48 pts
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Nissan Onroak DPi
Oreca 07



A MotoGP március 18-án vette kezdetét Ka-
tarban, s minden várakozást felül múlt, ami a 
verseny intenzitását illeti. A 17 kör során a Tech3 
és Johann Zarco rajongói a francia delegáció 
sikeréről álmodtak, ámde még türelemmel kell 
viseltetniük ahhoz, hogy újra a pódium legfelső 
fokán láthassák a Motult. Az utolsó öt körben 
a gyorsasági sáv a bánat völgyévé változott. 
A Suzuki csapata, amely a MotoGP-n aratott 
győzelmet a Motul számára a legutóbbi alka-
lommal, remek teljesítményt nyújtott a Losail 
versenypályán. Így a nemzetközi szinten elismert 
kenőanyag gyártó specialista műszaki partnere-
ként nagy reményekkel vághat neki a jövőnek.   
Johann Zarco megcsípte az első rajtkockát, mé-

gpedig új pályacsúcsot állítva be. Majd a Grand 
Prix háromnegyedén túl a Tech3 csapat verseny-
zője lépést tudott tartani a gyári versenyzőkkel. Az 
egyenes szakasz végén történt fékezései pedig 
lenyűgözőek voltak!  Az első gumiabroncsainak 
jobb oldali kopása viszont visszakényszerítette őt a 
nyolcadik helyre. Sebaj! Micsoda műsor volt! – Hét 
körrel a futam végétől kissé felpörgettem a tem-
pót, hogy megpróbáljam kiszélesíteni a helyet, de 
már az elejétől kezdve a motor tűrőképességének 
felső határa közelében mozogtam, amit nem vet-
tem figyelembe a próbafutamok során. A Tech3 
csapata örülhet a tizennegyedik helyezésének, 
valamint a maláj kezdő versenyző, Hafizh Syahrin 
által bezsákolt első pontoknak is.  

FIM MOTOGP
LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT

KEVÉSKE PONTSZÁM,  
DE ÓRIÁSI REMÉNYEK

RACE
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Monster Yamaha Tech3
Johann Zarco

Yamaha YZR-M1



A FIM Ice Speedway Gladiators World Cham-
pionship március 17-18-án folytatódott tovább Né-
metországban a versenynaptár öt döntője közül a 
negyedikkel. Inzell Bajorországban található, Ber-
lintől 700 kilométerre, délre, ahol Dimitrij Koltakov 
szó szerint maga mögé utasította ellenfeleit. Ezút-
tal pusztán egyetlen pont fosztotta meg őt a töké-
lytől. A többi nagy név által elkövetett hibák is segí-
tették őt abban, hogy beléphessen az első helyen 
lévő orosz versenyzők körébe, nem beszélve a Mo-
tul támogató technológiájáról.       
A teljességgel tömött Max Aicher Arena szinte két 
napon át pulzált a világ legjobb jéggladiátorait 

buzdító rajongók szurkolásától. Szombaton Kolta-
kov csak egyetlen egyszer veszített az őt megelőző 
Ivanovval szemben az ideiglenes állásnál. Jóllehet 
ellenséges viszonyok közepette rendezték meg az 
eseményt, a 2015-ös és 2017-es világbajnokság 
teljességgel háborítatlan tudott maradni. Kolta-
kov még revánsot is vehetett a verseny első éjs-
zakájának döntőjében, ezzel növelve előnyét 
egyetlen ponttal honfitársa előtt. 
Vasárnap azonban a Kurgan városából származó 
versenyző magához ragadta a vezetést tökéletes 
pontszámozással, Ivanovot viszont diszkvalifikálták 
az elődöntőben. 

FIM ICE SPEEDWAY GLADIATORS
INZELL 

KOLTAKOV MINDEN KÉTSÉGET 
ELOSZLATOTT 
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Dmitry Koltakov, 163 pts

02 Daniil Ivanov, 130 pts

01 Dmitry Khomitsevich, 128 pts
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A  FIM MXGP és MX2 világbajnokságok viss-
zatértek Európába, egy második esemény ere-
jéig, amelyet március 17-18-án tartottak a ho-
mokos pályájáról elhíresült Eurocircuit-on, az 
Eindhovenhez közeli Valkenswaard-ban. Idén a 
Motul számíthatott a már hosszú ideje együtt-
működő műszaki partnerére, a HRC csapatára, 
amely a hivatalos Honda gyártmányokat viszi 
fel a csúcsra. Tim Gajser és Calvin Vlaande-
ren állt az reflektorfényben, mielőtt feladni ké-
nyszerültek. Az őket hátráltató bukások ellenére 
mindketten értékes pontokat szereztek a Euro-
pean Grand Prix-n.      
Tim Gajser 2018-as szezonját Hollandiában kezdte, 
miután kénytelen volt távol maradni az argentínai 
rajttól állkapocs sérülése miatt. A Honda CR-
F450RW nyergében ülve teljesítette a kvalifikációt 
és megszerezte a harmadik rajthelyet. A szlovén 

versenyző eleinte tartotta az ötödik helyet né-
hány kör erejéig az első versenyben, ám a foly-
tatás sajnos eléggé kedvezőtlenül alakult: nem volt 
képes a kilencedik helyezésnél jobbat kiharcolni. A 
második futamban briliánsan rajtolt, aminek má-
sodik helyezés lett az eredménye. Sajnos az első 
körben elszenvedett bukása és még egy hiba a 
2016-os év világbajnokát egy körrel utasította a 
győztes mögé. – Örülök, hogy sikerült befejezni 
a két versenyt különösebb testi sérülés nélkül, de 
olyan hibákat vétettem, amelyek miatt keserves 
árat kellett fizetnem.     
Ami a hivatalos CRF250RW-t és versenyzőjét, Cal-
vin Vlaanderen-t illeti, az ő kiruccanásával kapc-
solatban ugyanezeket a következtetéseket lehet 
levonni. A dél-afrikai kijátszotta lapjait a Top 10 
között, de egy ütközés és egy bukás jégre tette az 
ambícióit.  

FIM MXGP
VALKENSWAARD

BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET 
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Team HRC
Calvin Vlaanderen

Honda CRF250
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