
 
 

 

                               

 

 

 
  

Yamaha Maco Racing Team úspešný v Le Mans 
 
Ďalšie vydarené podujatie svetového motocyklového šampionátu Endurance má za sebou slovenský tím 
Yamaha Maco Racing. Po štvrtom mieste z úvodného podujatia seriálu, 24-hodinových pretekov Bol d´Or, sa 
mu darilo aj na druhej francúzskej 24-hodinovke v Le Mans, kde aj napriek menším ťažkostiam vybojoval 
výborné ôsme miesto. V priebežnom hodnotení seriálu je šiesty, ako najúspešnejší súkromný tím v tabuľke. 
 
Osvedčená a úspešná trojica pretekárov v zložení Marko Jerman, Greg Junod a Anthony Dos Santos sa v 
tréningoch spolu s celým tímom snažila predovšetkým o prípravu motocykla na samotné preteky, o čom svedčilo 
aj 19. miesto na štartovom rošte. Po štarte pretekov sa tímová Yamaha v klasifikácii posúvala stále vyššie a spolu 
so zotmením sa slovenský tím objavil už na 10. priečke. Presne v štvrtine pretekov však prišlo na motocykli k 
poruche, ktorej oprava znamenala stratu siedmich kôl a šiestich priečok v hodnotení pretekov. Sústredenou 
jazdou sa však v noci tím posunul už na 9. pozíciu, no zdravotné problémy Grega Junoda zapríčinili, že tím musel 
pokračovať len s dvomi jazdcami, čo 11 hodín pred koncom pretekov nebola jednoduchá situácia. Cieľ udržať sa v 
Top 10 sa však darilo napĺňať a v závere pretekov, opäť už aj s Junodom, sa slovenský tím prepracoval dokonca na 
konečnú ôsmu priečku. 
 

Martin Kuzma, majiteľ tímu: 
„Našu taktiku pre 24-hodinové preteky v Le Mans sme smerovali predovšetkým do nočnej časti, kde sme sa chceli 
posunúť o čo najviac priečok, čo nám mal zabezpečiť celkom nový motor s nižšou spotrebou. V štvrtine pretekov 
nás ale postihol malý technický problém, pri ktorého oprave sme stratili sedem kôl a prepadli sa z desiateho 
miesta až na šestnáste. Nebolo jednoduché vrátiť sa späť na stratené pozície, keďže ani súperi pred nami sa 
nedopúšťali vážnejších chýb, ale postupne sme sa prepracovali na 9. priečku. O štvrtej ráno nám ale vypadol Greg 
Junod, ktorého postihli náhle zdravotné ťažkosti, takže nás čakala jazda len s dvomi pilotmi. Preto sme sa 
sústredili len na udržanie pozície s cieľom dotiahnuť to až do cieľa. V závere pretekov sa vzchopil Greg, ktorý opäť 
zasiahol do boja a dokázali sme ešte vybojovať ôsme miesto, z čoho sme v tíme veľmi šťastní. Chceli sme počas 
pretekov získať aj bonusové body, čo sa nám podarilo len po šestnástich hodinách, ale aj to nám pomohlo k tomu, 
že sme v priebežnom hodnotení šampionátu na 6. pozícii, pričom sme prví medzi súkromnými tímami. Ďakujem 
jazdcom za vynikajúce výkony a rovnako celému tímu, ktorý v zime poctivo pracoval pri príprave tohto podujatia a 
výsledok sa dostavil. Takisto ďakujem našim partnerom a všetkým fanúšikom, ktorí nám priamo v Le Mans a aj 
doma držali palce.“ 
 

Ďalšie podujatie svetového šampionátu sa koná 20. mája ako osemhodinové preteky v nemeckom Oscherslebene. 
 

 

           


