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КОМАНДА SOUTH RACING CAN-AM MAVERICK X3 
ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ В РАЛІ  

AFRIQUIA MERZOUGA 

 
Пілот Бруно Варела (Bruno Varela) і другий пілот Густаво Гугельмін (Gustavo Gugelmin) 
команди South Racing / Can-Am завоювали перемогу в ралі Afriquia Merzouga (серії Дакар) 
2018 року в Північній Африці за кермом інноваційного мотовсюдихода Can-Am Maverick 

X3 X rs Turbo R (зображення надано групою South Racing)  

 Пілоти Бруно Варела (Bruno Varela) і Густаво Гугельмін (Gustavo Gugelmin) привели
свій мотовсюдихід Can-Am Maverick X3 X rs Turbo R до перемоги в п'ятиденних 
перегонах на витривалість по суворій африканській пустелі. 

 Платформа Can-Am Maverick X3 продовжує вражати своїми можливостями в по-
справжньому виснажливих умовах, завоювавши два призових місця на перегонах в 
Марокко. 

ВАЛЬКУР, КВЕБЕК (VALCOURT, QUEBEC), КАНАДА, 26 квітня 2018 рок – Пілоти 
команди South Racing/Can-Am Бруно Варела (Bruno Varela) та Густаво Гугельмін (Gustavo
Gugelmin) здобули перемогу в виснажливому п'ятиденному ралі Afriquia Merzouga за 
кермом мотовсюдихода Can-Am Maverick X3 X rs Turbo R. Команда South Racing/Can-Am 
здобула переконливу перемогу в чотирьох з п'яти етапів, а також у попередньому короткому
етапі гонки, що дозволило двом екіпажам зайняти фінальні призові місця в своєму класі в 
Марокко, Африка. 

«Оригінальний мотовсюдихід Can-Am Maverick X3 є кращим у галузі за ходовими якостями
і продовжує затьмарювати всіх суперників в умовах найсуворіших пустель на земній кулі,
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- заявив Олів'є Камю (Olivier Camus), директор з питань глобального ринкового просування
продукції Can-Am. - Гонщики усього світу незмінно досягають успіху за кермом
мотовсюдиходів на платформі Can-Am Maverick X3, доводячи її домінуючу роль на ринку
транспортних засобів для любителів спортивної їзди, які шукають випробувань для себе і 
своєї машини». 

Дев'яте ралі Afriquia Merzouga, що проводилося в рамках гоночної серії Дакар, включало 32
учасники в класі мотовсюдиходів. Всі претенденти пройшли попередній кваліфікаційний
етап, що складається з гонки на час на відстань 5 км, з подальшими п'ятьма етапами
змагання з проходженням великих відстаней. Пілот команди South Racing/Can-Am Кейсі 
Кюррі (Casey Currie) був найшвидшим у кваліфікації, показавши кращий час на пустельній
трасі і завоювавши таку бажану стартову позицію № 1 для 1-го етапу змагання. 

Пілот команди South Racing/Can-Am Рубен Фаріа (Ruben Faria) здобув перемогу в першому
етапі за кермом мотовсюдихода Can-Am Maverick X3 X rs Turbo R, а інший член команди,
Бруно Варела (Bruno Varela), прийшов другим. Кюррі (Currie), який посів почесне четверте
місце на першому офіційному етапі, вийшов в лідери на 2-му етапі й здобув переконливу 
перемогу, випередивши своїх суперників більш ніж на 18 хвилин. Кюррі (Currie) й інші 
пілоти команди South Racing/Can-Am використовували всі можливості мотовсюдиходів 
Maverick X3 X rs Turbo R - від точно налаштованої підвіски і турбонаддувного потужного
двигуна Rotax до заводської ширини машини 183 см - для підкорення більш ніж 97-
кілометрового маршруту по підступних піщаних дюнах. 

3 марафонський етап - найважчий, оскільки на цьому етапі гонщики повинні завершити
проходження заданого маршруту, а потім, без підтримки технічної команди, провести ніч в
дюнах і після цього відразу ж приступити до проходження 4 етапу змагання. Команда South 
Racing/Can-Am виявилася готовою й до цього випробування, оскільки обійшла всіх своїх
суперників і завоювала 4 з 4 призових місць за результатами проходження чотирьох етапів
ралі Merzouga. Фаріа (Faria), здобув перемогу в цьому етапі й посів перше місце. 

Варела (Varela), на рахунку якого чемпіонат з перегонів на мотовсюдиходах (SxS) в Бразилії 
і перемога в змаганні TGR Rally Dos Sertoes (бразильський Дакар), прийшов до фінішу
другим на 4-му етапі й посів перше місце в своєму класі по перегонах в цілому. Коли до 
кінця змагання залишався останній етап, Варела (Varela), син переможця ралі Дакар 2018
року за кермом мотовсюдихода Can-Am Maverick X3 гонщика Рейнальдо Варела (Reinaldo
Varela), знав, що перемогу може принести тільки перше місце у фінальному етапі. Густаво 
Гугельмін (Gustavo Gugelmin), штурман і другий пілот команди, використав увесь свій
великий професійний досвід, набутий, в тому числі, коли він допомагав батькові Варели
(Varela) виграти ралі Дакар у Південній Америці в січні поточного року. Великий досвід у
гонках на витривалість по пустелі і потужний мотовсюдихід Can-Am Maverick X3 X rs Turbo
R привели Варелу (Varela) прямо до перемоги в перегонах, дозволивши поповнити сімейну
колекцію трофеїв ще одним вінцем тріумфатора. 

Варела (Varela) прийшов першим у фінальному етапі, випередивши суперників на 23
секунди, і здобув свою першу перемогу в ралі Merzouga, яка стала першою перемогою в
цьому змаганні і для марки Can-Am. В підсумку загальний виграний бразильським 
чемпіоном час склав понад півтори години. Таким чином, мотовсюдиходи Can-Am 
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Maverick X3 X rs Turbo R здобули перше та третє місця в змаганні. Останнє було завойовано
завдяки завзятості пілота Аннетта Фішера (Annett Fischer) і другого пілота Філіпе
Пальмейро (Filipe Palmeiro), які прийшли четвертими на 5-му етапі і вибороли своє місце 
на подіумі переможців у перегонах, з яких вибула майже третина всіх учасників у категорії 
мотовсюдиходів. 

Для отримання більш докладної інформації про позашляхові транспортні засоби Can-Am, 
сімейство мотовсюдиходів, до якого належить переможець змагань Can-Am Maverick X3, і 
гоночну програму Can-Am, запрошуємо відвідати наш веб-сайт. 

Фотографії професійних гонщиків виконані з ближнього ракурсу. Не намагайтеся 
повторити зображене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про компанію BRP 

Ми є світовим лідером в області виробництва транспортних засобів для автомотоспорту і
водометних рушіїв, маючи за плечима понад 75 років конструкторського досвіду і
задоволення потреб споживачів. Наш портфель кращих в галузі і абсолютно оригінальних
продуктів включає снігоходи Ski-Doo і Lynx, гідроцикли Sea-Doo, транспортні засоби Can-
Am для дорожньої і позашляхової їзди, водометні рушії Evinrude і Rotax для водномоторних
транспортних засобів, а також двигуни Rotax для картів, мотоциклів і спортивно-
розважальних повітряних суден. Ми доповнюємо всі наші лінійки транспортних засобів
повним спектром спеціалізованих комплектуючих, аксесуарів і допоміжних пристосувань,
а також екіпіровкою та спеціальним одягом для забезпечення максимального поліпшення
якості їзди. Наш річний обсяг продажів складає 4,5 мільярда канадських доларів на ринках
більше 100 країн світу завдяки праці більше 10 000 мотивованих, творчо орієнтованих 
співробітників по всій земній кулі. 

  

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Maverick, X3, Renegade, Spyder і логотип
BRP є торговими марками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її філій. Всі 
інші торгові марки є власністю їх відповідних власників. 

 

https://brp-world.com/ua/home.action

