
A Honda Racing Corporation 2018-ig 

meghosszabbította szerződését Marc Márquezzel 

A futamokon túlmenően is tartogatott izgalmakat a MotoGP catalunyai hétvégéje, a spanyol 

versenyen jelentette be ugyanis a Honda Racing Corporation, hogy meghosszabbítja szerződését a 23 

éves spanyol pilótával. A megállapodás értelmében a négyszeres világbajnok (2 x MotoGP, 1 x Moto2 

és 1 x 125 cm3) Marc Márquez még legalább két évet marad a Repsol Honda Team alakulatánál, ahol 

immáron negyedik évadát tölti. 

Ez idő alatt kétszer is megszerezte a világbajnoki trófeát (2013 és 2014), s tavaly is remekül szerepelt, 

hiszen a dobogó harmadik fokáig terelgette Hondáját. Az egyedülálló tehetség képességeiről sokat 

elárulnak a statisztikák, melyek szerint Márquez minden második versenyt megnyert, amin rajthoz 

állt a gyorsasági világbajnokság keretein belül, és a viadalok 73 százalékát fejezte be dobogósként. A 

katalán GP-re az összetett második helyezettjeként érkezett, és - húsz pontot begyűjtve - a tabella 

vezetőjeként távozott. Jelenlegi 125 pontjával 10 ponttal múlja felül Jorge Lorenzót és 22-vel 

Valentino Rossit. 

Marc Márquez nyilatkozata: 

„Nagyon örülök a bejelentésnek, illetve a HRC-vel kötött megállapodásnak, pláne hazai pályán, hiszen 

rengeteg szép emlék köt ide. Eddig is nagyon szoros volt a kapcsolat közöttünk, de most még 

közelebb kerültünk egymáshoz, ami különösképp boldoggá tesz, hiszen mindig is arra vágytam, hogy 

a Repsol Honda Team tagja lehessek. Az együtt töltött három és fél év során hihetetlen élményekben 

volt részem, rengeteg versenyt megnyertünk, kétszer a világbajnoki címet is behúztuk - ezek az 

emlékek összekovácsolták és erősebbé tették a csapatot. Most is nagyon keményen dolgozunk, hogy 

elhódítsuk a trófeát, bízom benne, hogy sikerülni fog.” 



Shuhei Nakamoto, a HRC elnök-vezérigazgatója elmondta: 

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a következő két évben is együtt dolgozhatunk Marc-kal, nincs 

bennem kétség, hogy ő a MotoGP jelene és jövője. Jól ismerjük őt, ő is jól ismer minket, és 

mindannyian a közös folytatást szeretnénk, ezért nem éreztük magunkat sürgetve, hogy megújítsuk a 

szerződést. Marc rengeteget fejlődött a HRC-nél töltött közel négy év alatt, sokkal kiforrottabb pilóta, 

mint 2014-ben, mikor tíz futamot nyert meg zsinórban. Jóllehet, még mindig nagyon fiatal, 

kapcsolatunk máris komoly múltra tekint vissza, és tudjuk, hogy Marc segítsége milyen fontos ahhoz, 

hogy mérnökeink tovább tudják fejleszteni a motort.” 

Adatok (Marc Marquez, Gyorsasági világbajnokság): 

MotoGP 

Futamok száma: 60 

Dobogós helyezések: 44 (26 x 1., 12 x 2., 6 x 3.) 

Pole-pozíciók száma: 32 

Leggyorsabb versenykör: 32 

Világbajnoki címek: 2013 és 2014 

Moto2 

Futamok száma: 32 

Dobogós helyezések: 25 (16 x 1., 6 x 2., 3 x 3.) 

Pole-pozíciók száma: 14 

Leggyorsabb versenykör: 7 

Világbajnoki cím: 2012 

125 köbcentisek géposztálya 

Futamok száma: 46 

Dobogós helyezések: 14 (10 x 1., 4 x 3.) 

Pole-pozíciók száma: 14 

Leggyorsabb versenykör: 9 

Világbajnoki cím: 2010 


