Maco Racing Team v Le Mans pre poruchu nedokončil
Druhé podujatie svetového vytrvalostného motocyklového šampionátu FIM EWC sa konalo cez víkend vo francúzskom Le
Mans ako 24-hodinové preteky. Slovenský tím Maco Racing prichádzal na miesto s túžbou odčiniť smolu z úvodných
pretekov Bol d'Or, ktoré pre poruchu nedokončil.
Už vo voľnom tréningu sa ale pri páde zranil švajčiarsky pretekár tímu Greg Junod, ktorému následne museli v nemocnici v Le
Mans operovať prasknutý stavec. K francúzskym jazdcom tímu, Anthonymu Dos Santosovi a Louisovi Bullemu, tak bol
povolaný ich krajan Johan Nigon.
Do 24-hodinových pretekov štartoval slovenský tím zo 20. miesta spomedzi šesťdesiatich tímov. Čoskoro sa pretekári
prepracovali do prvej desiatky klasifikácie a pozície od šiesteho do desiateho miesta udržiavali až do nočných hodín, kedy sa
však na tímovom motocykli začali prejavovať problémy s elektronikou. Následnými opravami strácal slovenský tím mnoho
času a v ranných hodinách rozhodol majiteľ tímu Martin Kuzma o odstúpení z pretekov.
Nasledujúce podujatie svetového šampionátu sa uskutoční 12. mája na Slovakia Ringu.
Martin Kuzma, majiteľ tímu:
"Celá naša účasť v Le Mans bola poznačená pádom Grega. Celý tím bol z jeho pádu v šoku, a tak celú kvalifikáciu sme išli na
istotu a koncentrovali sa na preteky. Stratégia bola ísť hlavne na spotrebu, čo nám vychádzalo na jednotku. Pit stopy bol bez
problémov a všetko išlo podľa plánu ale Endurance je ťažké súťaženie, v každej sekunde sa niečo môže stať a v našom prípade
to bol v Le Mans problém s elektronikou. Keď už nebola šanca na dobrý výsledok a body, tak som sa rozhodol preteky z našej
strany ukončiť. Moja vďaka patrí celému tímu, ktorý pracoval v novom zložení mechanikov za výbornú prácu a hlavne za
perfektnú atmosféru, ktorú som už dávno v našom tíme nezažil. Rovnako ďakujem aj partnerom a všetkým našim fanúšikom,
ktorých touto cestou pozývam na Slovakia Ring, kde sa 12. mája uskutočnia ďalšie preteky majstrovstiev sveta."

