


Moto3 v roce 2012

Rok 2012 bude znamenat
W**,un*,,,n,udefin itivní konec k|asických

dvoutaktů v silničním
mistrovství světa, to od

ť"r příští sezony ovládnou
čtyřta kty. PosIed ní třídou,
která nahradí dvoutaktní
kategorii, je třída Moto3.
Podívejme se na něko|ik
projektů budoucnosti
tohoto závodění.
Text: Petr Što|a. foto: Petr Štola a archiv
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Třída Moto3 od roku 2012 p|ně nahradí
současnou třídu GP1 25. V nové kategorii poje-
dou pouze čtyřtaktní motocyk|y, které budou
mít motor o jednom vá|ci a objemu 250 ccm
při průměru vrtání8' l  mm. Maximá|ní počet
otáček motoru je omezen na 14 000 . l/min.

Maximá|nícena motoru je l2 000 eur. Aby to
by|o sp|něno, by|o zavedeno pravid|o, že kaž-
dý z týmů může od jiného týmu zakoupit mo-
tor za maximá|ně 12 000 eur.

Každý zvýrobců motorů musí být připra-
ven vyrobit agregát minimá|ně pro . l5 zájem-
ců; pokud se jedná o nového výrobce, pak by|
|imit v první sezoně sníŽen na osm motorů.
Motory majíjednotnou e|ektroniku a I imitních
šest převodových stupňů. Minimální váha
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Luboš Felgr, FGR

l VjakéíázijeprojektFGRMoto3?
$i&|sV současné době probíhají závěrečná jednání
o no\4kh motorech, současně pracujeme na úpravách
podvozku. Jednáme o novém manaŽerovi, o mechani.
cích a jezdcích. 5amozřejmě jednáme i s partnery
neboťtento projekt bude ve|mi finančně i časově
náročnÝ.
? co vše se bude ve vašich dí|nách vyrábět?

Včetně jezdceje 148 kg..Je zakázáno používat
karbonové brzdy čibrzdy z)iných lehkých kovů.

Na jednoho jezdce bude pro závodní ví-
kend registrován pouze jeden motocyk|. Limi-
tovanýje  i  počet  pouŽ i tých motorů,  v jedné
sezoně j ich můŽe kaŽdý jezdec pouŽít maxi-
máIně osm'

As i  ne jvě tšízá jem médií je  o  g igant  jmé-
nem Honda. Největší motocyk|ový výrobce
na světě př ipravuje v|astnÍ projekt s názvem
NSt250R.  Motocyk|  by|  poprvé of i c i á |ně
p ředs taven v  rámc i  Ie tošníGrand Pr ix
Kata l ánska .  Doma v . laponsku j iŽ  abso|vovaI
spou5tu  náročného tes tování ,  a  Ize  tedy
5 j istotoU iíci, že to, co pUstí Honda do světa,
bude rozhodně fungovat.

5amotný motocykl váŽí 84 kiIogramů.
l\4otor tohoto stroje disponuje 35,5 kW při
1 3  300  1 /m i n .

,,Náš cíl je, aby mIadíjezdci mě|i k dlspozici
závodní motocyk|, se kterým se budou moci
nauči t  zák ladům závodění ,  a  díky  tomu se  j im
jednoho dne spIní sen dostat se aŽ do králov-
ské kubatury MotoGPi,říká o stroj i NSF250R
v iceprez ident  HRC Shuhe i  Nakamoto .

Rakouský výrobce ve svém,,eIitním,' hangáru
č. 7 představiI novinku, se kterou se vrací do
kolotoČe Grand Prix. Původně KTM zamýš|e|a
vyrábět pouze motory, o které se zajímaI pře-
devšÍm KaIex, německý výrobce podvozků
pro Moto2.  Nyní je  vše j inak  a  KTM vyrazÍ
s komp|etním vlastním strojem' Motor váŽící
25 k i Iogramů a prvnísk ic i  nového s t ro je  by|y

sw Bude to podobnéjako u stopětadvacítý - brej|e
na vidlicg stupačky, řadičky a da|ší potřebné dí|y. Bude.
me mÍt opět svoje kapoý která firma je bude vyvíjet'
zatím nevíme, je to v jednání. Máme však už dohodnu.

ý tuneI kvů|i aerodynamice.
? Jaký bude do motocyklu použit motoÍ?

ť' Jak píši \^ýše, o motorech se jedná, více budeme
vědět po pos|edním závodě Grand Prix veVa|encii. Na
ten jedeme kvů|i získánínoých informacl které bude-
me pro nadcházejkí sezonu potřebovat.
? Jak bude vypadat personá| vašeho nového

týmu?
$ffiVýmu nejspíšezůstaneme my Fe|gři, jinakse
ce|ý personá|ně změní' Mechaniky chceme česk4 ze
zahraničí bude asijenom e|ektronik a zřejmě i podvoz-
kář. Ce|kem počÍtáme, Že t}Ím Moto FGR bude čÍtat osm
č|enů.
? se kterýmijezdci, čia|espoň s ko|ika' případ.

nějaké národnosti,iednáte v otázce stařtu v GP
2012?
N$'W Promotérovijsme daIi seznam sedmijezdců, z to-
ho jsou dva Češi. BohuŽe| nemáme informace, ko|ik jich

nov iná iům předs taveny na zaČátku řÚna '
První ostrý test by měl být uskutečněn j iŽ
za něko|ik týdnů.

Jedním z da|ších stro-jů, které se př ipravují na
vstup do nové kategorie Moto3, je motocyk|
týmu Moro MR3. Jedná 5e o stroj postavený

sczmann

už má angaŽmá. Pro nás jsou samozřejmě Ceši priori-
tou, a|e vtéto chvíli bude zá|ežet především na tom,jak
siIné mají za sebou partnery a finančnízajištění proto-
že těŽko odhadnemejak bude kdo rych|ý se čtyřtak-
tem a kdo pro nás bude nejvhodnější.
? JemezitěmitojezdciiTomášVavrouš?

*MffiAno, je.
? co bude s vašimi motocyk|y GPl 25 ccm, bu-

dete se nadále účastnitávodů MčR čiA|pe AdÍia?
#W 5 motocyk|y FGR 1 25 GP uŽ na závodech nepočí-
táme, by|y by to Vyhozené peníze a končit se má na vr-
cho|u. Pokud bychom mě|i dostatek motorů o objemu
250 ccm,jeli bychom dop|ňkově něko|ikávodů české-
ho mistráku, což bychom bralijako test' PočÍtáme s Kar.
|em Hanikou, se kteým máme sm|ouvu uzavřenou do
roku 201 3. iinak si chceme dva motocykly FGR 1 25 GP
nechat ve firmě, dva dát do muzeí ajeden V příštím ro.
ce vydraŽit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
úspěchů v roce 2012.

týmem Moro Racing pana Franca Mora'Ten
do podvozku, jenŽ se svými charakterist ikami
podobá motocyklu GP1 25, zabudovaI upra-
vený endurový motor z motocyk|u Sherco
250. Stroj váží77 ki|ogramů, a byťzatím exis-
tuje pouzejediný kus, tak tým potvrzuje, že
výroba požadovaných da|ších motocyk|ů j iž

zača|a. 5e strojem se v Ietošní
sezoně představi l  Nigeri jec
s itaIským pasem A|essio
Cappe||a, který skončiI na
ce|kovém druhém místě
šampionátu  A|pe Adr ia .
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