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MOTORSPORT

AFSLUTNING PÅ WTCC 2006
Tekst: Vernon Pedersen. Foto: www.fia-wtcc.com

å blev de sidste løb afviklet, og det
var spændende, for lige til det sidste
havde Augusto Farfus i Alfa Romeo
en chance for at blive verdensmester. Farfus
er også blevet sat på forsiden af dette blad,
og det havde naturligvis været endnu bedre,
hvis han var blevet verdensmester. Nu blev
det kun til en fin 3. plads, men han fortjener stadig pladsen på forsiden.

S

19. og 20. afd., Macau, Kina

Augusto Farfus kom til Fjernøsten med ét
points føring over A. Priaulx og J. Müller,
men han kom desværre også med 80 kg
succesballast, hvilket gjorde ham (og hans
bil) til den tungeste deltager i løbet. Med
den vægt skulle det vise sig umuligt for Farfus at vinde dette års WTCC-mesterskab.
Jan Magnussen var også inviteret til at
hjælpe A. Priaulx, der jo normalt er i et étbils-team, og Jan fik da også hjulpet Priaulx

med noget slipstreaming under tidtagningen, så Priaulx fik en tid, der var over et
sekund hurtigere end nr. 2.
I første heats første sving kom Farfus og
D. Müller i ”nærkontakt”, men Farfus slap
fri, mens D. Müller standsede trafikken. En
del kørere slap igennem, før trafikken stoppede helt til, men ikke værre end, at de efter
lidt tid selv fik løsnet op, så løbet kunne
fortsætte uden indsættelse af safetycar.
Magnussen var sluppet forbi proppen og
var syver, men allerede på første omgang fik
han et puf bagfra af Zanardi, og han blev
sendt i betonmuren og ødelagde forhjulsophænget. Så var det slut, og han listede i pit.
En anden, der listede i pit, var Stefano
D’Aste, hvilket kom til at sætte sit præg på
løbet, da der før pit'en i Macau er en
strækning af banen, hvor der ikke må overhales (det kan betragtes som en permanent
gul flagzone). Dette resulterede i, at D'Aste

En lidt bekymret Farfus før løbet i Macau.

stort set havde samlet feltet bag sig, før han
nåede pit'en – det var der vist en del, der
var svært utilfredse med.
Vor ”tidligere ven”, Farfus, (kører fra
næste år BMW!), blev på fjerde omgang
overhalet af Giovanardi (en anden tidligere
ven, der nu kører i Honda), og den fjerdeplads holdt Farfus til målstregen. Med Priaulx som vinder af heatet var Farfus fem
point efter, og J. Müller kom ind lige efter
Farfus og var dermed syv point efter vinderen.
Farfus og J. Müller. Farfus kæmpede tappert gennem hele første løb for at holde J.
Müller bag sig, og det lykkedes, så Farfus fik en fjerdeplads og holdt liv i håbet om
at vinde verdensmesterskabet. Herunder ser vi imidlertid Farfus’ racer fra andet
løb efter, at han fik et lille bitte puf og røg i rækværket, mens han lå på en andenplads, som ville have givet ham verdensmesterskabet. Så tæt var det! Lige over
bilens snude kan du se Farfus, der slukøret går tilbage imod pit’en.

Jan Magnussen måtte forlade løbet i
begge heat efter mindre sammenstød.

Andet heat var rent kaos. Også i dette
heat var der prop efter første sving. En del
slap dog forbi, blandt andet de tre titelaspiranter, der var tilbage, nemlig J. Müller,
Farfus og Priaulx. Farfus lavede igen en fin
start, og selv med sine 80 kg ekstra lykkedes
det ham at presse sig fra femtepladsen og
helt frem til andenpladsen bag J. Müller. I
et kort øjeblik – hvis denne stilling havde
holdt til mål – var Farfus igen verdensmester. Desværre fik han et ganske lille puf
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bagfra af Yvan Muller i Seat i banens allerhurtigste sving, og det sendte ham i barrieren med et brag. Så var de mesterskabsdrømme slukket!
I mellemtiden var der indsat safetycar, og
også i den situation fik en langsomtkørende
bil betydning for resultatet. Motoren i Seat'en, kørt af Terting, der lå på andenpladsen
efter J. Müller, begyndte at sætte ud, men
han fortsatte i kun let nedsat tempo, og det
bevirkede, at teamkammeraten, Yvan Muller, der lå lige bagved, ikke turde overhale.
Der er jo overhalingsforbud, når man kører
bag safetycar'en, medmindre en deltager
tydeligt trækker ind til siden og viser, at han
har problemer.
Da safetycar'en trak ind, var J. Müller
derfor langt foran Yvan Muller, der førte
resten af feltet an. Forfølgerne halede ind på
J. Müller, men i mål var han stadig tre
sekunder foran og vandt løbet. Dermed sikrede han sig andenpladsen i mesterskabet
kun ét point efter vinderen, som for tredje
år i træk blev Priaulx. Priaulx sikrede sig
nemlig (med besvær) femtepladsen og fik
dermed fire point, hvilket altså lige netop
var tilstrækkeligt. Tillykke med mesterskabet (mester tredje gang i træk – først i EuroSTC og så to gange i WTCC). Farfus måtte
nøjes med en samlet tredjeplads, men
egentlig var dette bedre, end vi havde turde
håbe på, da Alfa Romeo trak sig ud af
mesterskabet som officielt fabriksteam ved
starten af sæsonen.
En spændende sæson til det sidste, hvor
Alfa Romeo kom godt igen, men kun tak■
ket være Farfus.

FARFUS’ FARVEL
Den 14. december 2006 sagde Augusto Farfus endeligt farvel til Alfa Romeo ved at vinde
en mindre opvisningsturnering i forbindelse
med det store Motor Show i Bologna i Italien,
hvor der blev kørt et antal omgange på tid
med kun én bil på banen af gangen.
Ikke alle deltagere skulle nødvendigvis være
WTCC-kørere. Blandt andet vinderen af ”grøn
gruppe” var overraskende Moto GP (motorcykel) kører, Marco Melandri i en Alfa 156, rigget
til race af ”DB Motorsport”, som vandt foran N.
Larini i sin Chevrolet – som begge gik videre
til finalerne.
Larini vandt første kørsel mod Farfus. I revancheløbet var Farfus hurtigst, og sammenlagt
for de to løb var Farfus hurtigst (0,02 sek.!).
Det samme gjaldt finalerne. Farfus tabte første
løb og vandt andet løb marginalt hurtigere, for
til sidst at stå øverst på podiet.
På pressekonferencen i Bologna løftede Alfa
Romeo Brand CEO, Antonio Baravalle, lidt af
sløret for, hvad der skal ske i WTCC-sæson
2007 for Alfa Romeo (som er kontraktligt for-

pligtet i tre år til at deltage i WTCC, det vil sige
inkl. år 2007). Det bliver endnu et år med Alfa
156 S2000, igen forberedt af N.Technology
(som i 2006 vandt IRC* med Fiat Grande Punto S2000). Den 12. januar bekræftede Monica
Sipsz, som er teamchef for N.Tecnology
WTCC-team, at James Thompson har skrevet
kontrakt for 2007-sæsonen. Det er fint at få
ham tilbage. Der er foreløbigt ikke nævnt, om
der skal deltage andre Alfa 156 S2000 i
WTCC. Det er foreløbigt, hvad der er offentliggjort.
Lidt udvikling af bilen og de nye succesballastregler kan måske hjælpe lidt på Alfa 156-problemer fra den forløbne sæson.
Desværre mistede vi jo, som tidligere nævnt,
Farfus til BMW. Nu har Alfa Romeo taget ham
ind i varmen og "opdraget" ham til at blive en
virkelig god kører, og så er det takken! Ja,
sådan går det jo ofte.
*) International Rally Challenge
Vernon Pedersen

SLUTSTILLINGEN
1. A. Priaulx (GB), BMW 320si (1)
2. J. Müller (D), BMW 320si (42)
3. A. Farfus Jr. (BRA), Alfa 156 (15)
4. Y. Muller (F), SEAT León
5. G. Tarquini (I), Seat León (2)
6. D. Müller (D), BMW 320si (43)
7. R. Rydell (S), Seat León (3)
8. J. Thompson (GB), Seat León (11)
9. P. Terting (D), Seat León (10)
10. J. Gené (E), Seat León (9)
11. A. Zanardi (I), BMW 320si (4)
12. N. Larini (I), Chevrolet Lancetti (7)
13. D. Huisman (NL), BMW 320si (41)
14. G. Morbidelli (I), Alfa 156 (16)
15. A. Menu (ZH), Chevrolet Lacetti (8)
16. R. Huff (GB), Chevrolet Lancetti (6)
17. T. Coronel (NL), Seat León (20)
18. S. Tavano (I), Alfa 156 (18)
19. L. Rangoni (I), BMW 320si (30)
20. F. Giovanardi (I), Honda Accord (25)
21. R. Sharp (GB), Honda Accord (24)
22. A. Balzan (I), Alfa 156 (51)
23. A. Couto (MAC), Seat León (66)
1.
2.
3.
4.

BMW
Seat
Alfa Romeo
Chevrolet

73
72
64
62
57
54
54
54
49
36
26
24
22
22
21
20
20
15
14
8
6
5
2

254
235
154
128
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WTCC REGLEMENT 2007
På et møde imellem FIA WTCC konkurrenterne i efteråret blev det besluttet at ændre "succesballast"-reglerne, så der totalt set bliver en
mindskning af ballasten. Ændringen blev godkendt af FIA World Motor Sport Council og er
følgende:

- Fra tiendeplads og ned -10 kg (tidl. -20 kg)

a) Alle kørere starter med 20 kg fra det første
løb, han (hun) deltager i. Det bevirker, at man
fx ikke i løbet af sæsonen kan "indkalde" forstærkning i form af en ny deltager, der har en
ekstra fordel ved at kunne starte helt uden
ballast.

c) I henhold til totale antal point scoret i sæsonen får man +5 kg for hver 10 point. Bilerne
bliver altså teoretisk tungere og tungere i løbet
af sæsonen.

b) Succesballast lagt i bilerne efter hver løbsdag udregnes efter summen af begge heat og
er følgende:
- Førstepladsen +20 kg (tidligere +40 kg)
- Andenpladsen +15 kg (tidligere +30 kg)
- Tredjepladsen +10 kg (tidligere +20 kg)
- Fjerdepladsen +10 kg (tidligere +10 kg)
- Femtepladsen +10 kg (tidligere 0 kg)
- Sjettepladsen + 5 kg (tidligere -5 kg)
- Syvendepladsen +5 kg (tidligere -10 kg)
- Ottendepladsen +5 kg (tidligere -15 kg)
- Niende pladsen -5 kg (tidligere -20 kg)

Maksimum succesballast, der kan opnås
under punkt b), er sat til +40 kg (tidligere +60
kg) og minimum er sat til -10 kg (tidligere -20
kg)

Lidt pointstatistik fra 2006
A. Farfus (A. Priaulx) fik i 2006, fire (fem) sejre, to (en) andenpladser, en tredjeplads, to (to)
femtepladser, en sjetteplads, (en syvendeplads), en (fem) ottendepladser og ti (seks)
gange, hvor han ikke fik point.
I gennemsnit har Farfus haft 45,5 kg succesballast med til alle løb. Den største ballast har
han haft på to løbsdage med 80 kg. Den
mindste ballast (bortset fra første løb) har
været en enkelt løbsdag med blot 15 kg. Til
sammenligning har Priaulx haft 58 kg i gennemsnit, en enkelt løbsdag med 20 kg og to
med 80 kg.
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