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Вся команда LIQUI MOLY Україна вітає Вас з Новим 
роком. Бажаємо Вам втілення всіх мрій та планів. 
Нехай все складається якомога краще для кожного з 
Вас.
Ми, в свою чергу, будемо радувати Вас гарними 

новинами та драйвовими подіями. 
Нам є чим пишатися. LIQUI MOLY Україна зайняла 

друге місце в номінації «Краща мережа СТО». А у 
номінації “Кращий автосервіс України” найвищі місця 
зайняли саме наші авторизовані сервіси. 
Читачі німецького журналу “Sport Auto” вже вп’яте 

поспіль обирають LIQUI MOLY, а неймовірна гонка  
LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour повертається вже наступ-
ного року.
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BESTSELLER

Кращий автосервіс

ЧОТИРИ НАГОРОДИ

Нещодавно відбулося оголошення пере-
можців Всеукраїнської рейтинг-акції «Авто-
експерт. Кращий автосервіс 2021». 

У номінації «Найкраще СТО по заміні тех-
нічних рідин» Авторизовані сервіси LIQUI 
MOLY взяли всі три нагороди.

Перше місце посів авторизований сервіс 
у місті Черкаси.  

Срібло взяв сервіс у Києві по вулиці Сте-
ценко, 30. 

Бронза  дісталася новому авторизованому 
сервісу на Кільцевій у Києві. Не дивлячись 
на те, що ця станція працює лише декілька 
місяців, клієнти та жюрі відзначили високий 
рівень обслуговування і професіональний 
підхід до своєї справи.

Щиро вітаємо всіх переможців і пишаємо-
ся тим, що нам пощастило працювати з та-
кими прекрасними партнерами.

Окрім перемоги наших трьох Авторизова-
них сервісів в номінації «Найкраще СТО по 
заміні технічних рідин», ми ще зайняли друге 
місце в номінації «Краща мережа СТО»
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Вибір читачів «Sport Auto»

ПОЧЕСНА НАГОРОДА

Для читачів німецького ав-
томобільного журналу «Sport 
Auto» найкраще моторне масло 
як завжди це LIQUI MOLY.

Гоночні та спортивні авто-
мобілі – це окремий клас. Про-
дуктивність є головним пріори-
тетом. А для LIQUI MOLY приз 

у категорії «Мастила» журналу 
«Sport Auto» – це окремий приз. 
У п’ятий раз поспіль читачі зу-
пинили свій вибір на бренді 
LIQUI MOLY.

«Ви можете подумати, про-
сто ще одна назва для галереї 
призів. Зрештою, LIQUI MOLY 

займає перше місце в опиту-
ваннях багатьох читачів з 2011 
року і тепер має чудову колек-
цію нагород. П’ята перемога в 
рейтингу читачів «Sport Auto» – 
це особливий успіх для нас», - 
каже керуючий директор LIQUI 
MOLY Ернст Прост.  

новини
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Компанія LIQUI MOLY весь 
час веде своєобразні перего-
ни з виробниками спорт-карів. 
Констуктори спортивних авто-
мобілів намагаються видавити 
з двигуна якомога більше по-
тужності. А для забезпечення 
надійності потрібно використо-
вувати присадки та оливи зі 
спеціальними властивостями.

«Моторна олива – це не просто 

в’язка рідина для автомобілів, а 
елемент конструкції.. Для LIQUI 
MOLY можливість стабільно 
тримати себе в такому вимог-
ливому класі транспортних 
засобів є голосом довіри до її 
високих стандартів якості та 
ефективності її мастильних ма-
теріалів. Сильне прискорення, 
високі обороти та максималь-
на швидкість вимагають усього 

від оливи. Тому водії таких ав-
томобілів дуже звертають увагу 
на те, які запчастини, а зокре-
ма моторна олива, використо-
вуються. Особливі вимоги та-
ких водіїв, як читачі Sport Auto, 
надають цій нагороді виняткове 
значення. Тому визнання жур-
налу «Sport Auto» для нас дуже 
важливо», – пояснює керуючий 
директор LIQUI MOLY.
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новини
ПРОДОВЖЕННЯ СПІВПРАЦІ

Компанія LIQUI MOLY про-
довжує співпрацю з італійсь-
ким виробником мотоциклів 
Betamotor. З 2014 року всі 
нові мотоцикли поставляються 
з маслом від LIQUI MOLY. Так 
буде протягом наступних трьох 
років. 

«Це підкреслює наш досвід у 
сфері мотоциклів і допомагає 
нам ще більше розширювати 
цю сферу бізнесу», – говорить 
Сальваторе Конільо, директор 

з експорту LIQUI MOLY.
Betamotor в основному виро-

бляє ендуро та триал мотоцик-
ли. Ці мотоцикли повинні бути 
готовими до більшого наванта-
ження, ніж дорожній мотоцикл, 
який стабільно їде. Надійно за-
хистити мотор в цих умовах і в 
той же час забезпечити макси-
мальний вихід потужності це за-
дача не для кожного моторно-
го масла. Тут LIQUI MOLY може 
повністю використати широту 

асортименту своєї продукції. У 
ньому є не тільки багато різних 
моторних масел, особливо для 
мотоциклів, але й окремі масла 
спеціально для позашляхового 
використання.

 «Ми раді, що покупці наших 
мотоциклів і надалі отримають 
переваги від моторного масла, 
виробленого в Німеччині», – 
каже Стефано Солдані, менед-
жер з продажу та маркетингу 
Betamotor.

LIQUI MOLY 
в кожному мотоциклі від Beta
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Обидві компанії бачать по-
дальшу синергію в дорожніх 
велосипедах, так як Betamotor 
є офіційним імпортером бренду 
Zontes. 

«Мотоциклетний бізнес LIQUI 
MOLY стрімко розвивається. 
Цього року ми створимо втричі 
більше, ніж п’ять років тому. На 
додаток до моторних масел, 
LIQUI MOLY пропонує широкий 

асортимент хімічних продук-
тів, особливо для мотоциклів: 
є присадки, масла для вилок, 
спреї для ланцюгів, гальмівні 
рідини, а також засоби для чи-
щення та догляду, а також для 
шкіряних костюмів і шоломів. 
Для майстерень також є таке 
обладнання, як барабанні стій-
ки, насоси тощо. Асортимент 
мотоциклів налічує понад 100 

товарів. Це показує, що все 
більше і більше мотоциклістів 
переконуються в нашій якості. 
І вони не єдині: професійні гон-
щики також покладаються на 
якість з Німеччини. Вже ба-
гато років усі команди гоноч-
них серій Moto2 і Moto3 їздять 
на маслі LIQUI MOLY», – каже 
Сальваторе Конільо, директор 
з експорту LIQUI MOLY
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СПОРТ
ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДАРНИХ ПЕРЕГОНІВ

Зараз LIQUI MOLY Bathurst 
12 Hour визнана в усьому світі 
як одна з найбільш значущих 
гонок для автомобілів GT в ка-
лендарі, поряд з такими сучас-
никами, як Spa-Francorchamps 
24 Hour і Nurburgring 24 Hour.

 У 2022 році знову будуть 
проходити Австралійські пе-
регони. Тепер підтверджено, 
що міжнародні гонки на ви-
тривалість триватимуть 25-
27 лютого на горі Панорама. 

«Ми надзвичайно раді, що 
LIQUI MOLY Bathurst 12h по-
вернуться в календар у 2022 
році. Це стало великою між-
народною гоночною подією, 
на яку чекали команди, спон-
сори та вболівальники», - 
каже Пітер Бауманн – дирек-
тор з маркетингу LIQUI MOLY

Ця подія була однією з остан-
ніх міжнародних заходів, що 
відбулися в Австралії перед по-
чатком пандемії коронавірусу.

Британський бренд Bentley 
здобув найбільшу перемо-
гу в історії перегонів GT, яку 
культова марка назвала од-
нією з найвідоміших і значу-
щих перемог у своїй бага-
торічній спортивній історії. 

Мільйони дивилися його роз-
гортання на каналах Seven 
Network і Fox Sports по всій Ав-
стралії та в міжнародній транс-
ляції .

LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour 
повертається у 2022 році
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СПОРТ

«LIQUI MOLY Bathurst 12 hour 
став улюбленою подією ав-
тоспорту як в Австралії, так і 
в усьому світі. Гонка, яка про-
водиться в «серці» автоспорту 
Австралії, на горі Панорама, 
стала однією з найпопулярні-
ших у календарі перегонів GT 
і користується високою пова-
гою серед найкращих команд і 
брендів у всьому світі. Коман-
да, яка стоїть за подією, буде 
працювати, щоб запропонува-
ти незабутні враження для тих, 
хто відвідує трасу, і ми дуже 
раді, що тепер зафіксували 
дату, щоб повернути подію в 
лютому наступного року», - го-
ворить головний операційний 
директор Supercars Шейн Го-

вард.
«Bathurst є прекрасним від-

криттям сезону чемпіонату, 
має атмосферу, як ніхто інший, 
і по праву вважається однією з 
найбільших у світі гонок на ви-
тривалість. Команди, водії та 
виробники, безсумнівно, зігра-
ли свою роль у посиленні цього 
статусу, і я не можу дочекатися, 
коли вони повернуться в гру в 
2022 році. Збереження тради-
ційної дати заходу на початку 
лютого не було варіантом, але 
після консультацій з командами 
стало очевидним, що альтерна-
тивні вихідні цього місяця були 
б кращими, ніж березень, коли 
починаються австралійський, 
європейський та американсь-

кий сезони. Я думаю, що ми 
знайшли гарний баланс між 
ними, що також дозволяє нам 
зберегти важливий елемент 
того, що робить Bathurst осо-
бливим», - розповідає Стафан 
Ратель, засновник та генераль-
ний директор SRO Motorsports 
Group.

«Уряд Нового Південного 
Уэльса з гордістю підтримує 
LIQUI MOLY Bathurst 12 hour 
і вітає гоночні команди з по-
верненням на трасу, а шану-
вальників автоспорту – на гору 
Панорама, щоб стати свідком 
ще одого захоплюючого етапа 
цієї культової гонки», - коментує 
Міністр туризму Нового Южно-
го Уэльса Стюарт Ейрес.
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СПОРТ
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2021

LIQUI MOLY не перший сезон 
спонсорують найпрестижніші 
перегони світу – Formula1. 

Цей сезон був видовищним 
та захоплюючим. Двадцять 
найшвидших болідів та двад-
цять найдосвідченіших пілотів 
з десяти команд борються за 
Чемпіонський титул. Кожен з 
них має свої перемоги, але для 
кожного важливо одне – стати 
Чемпіоном світу. Останні гонки 
сезону – це завжди інтрига та 
шалені емоції. Листопад і гру-
день подарували нам п’ять не-
забутніх гонок.

Гран-Прі в Мексиці було важ-
ливо не лише для двох пілотів, 

Макса Ферстаппена та Льюїса 
Хемільтона, які боролися за 
чемпіонство, а й для співко-
мандника Макса – Серхіо Пе-
реса. Він мав виступити у себе 
на батьківщині.

Перші позиції у кваліфікації 
дісталися команді Mercedes. 
Але Макс Ферстаппен із ко-
манди Red Bull майже зі старту 
відібрав лідерство у Хемільтона. 
У той же час сталося зіткнення 
у Даніеля Ріккардо з McLaren 
та Валтері Боттаса з Mercedes. 
Болід Боттаса розвернувся і 
він опинився у хвості пілотону. 
Цунода та Шумахер молодший 
потрапили в аварію та зійш-

ли з дистанції. На трек виїхала 
машина безпеки, щоб усунути 
уламки болідів, але на четвер-
тому колі судді вирішили зроби-
ти рестарт гонки. Перес весь 
час дихав у спину Хемільтону, 
а трибуни затримали подих, 
коли він був всього за секунду 
від багаторазового чемпіона, 
але мощі боліда не вистачило, 
щоб обігнати Льюїса. Ферстап-
пен приїхав до фінішу першим, 
за ним фінішував Хеммільтон та 
третім Перес. 

Ця перемога принесла Фер-
стаппену дев’ятнадцять очок 
переваги над Льюїсом Хеміль-
тоном в особистому заліку.

Неперевершений сезон F1
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14 листопада у Бразилії на 
автодромі імені Жозе Карлоса 
Пасі відбулися дев’ятнадцяті 
перегони сезону. Ферстаппена 
збентежила швидкість Хеміль-
тона і він доторкнувся до боліда 
суперника, оцінивши його анти-
крило. Як виявилося, відстань 
між елементами DRS була на 
0,2 міліметра більша за дозво-
лені 85 мм. Команда Mercedes 
в оперативному порядку мала 
виправити це. Хемільтона по-
ставили на останнє місце у 
кваліфікації. Пілот команди 
Red Bull у свою чергу отримав 
штраф у розмірі 50 000 євро. 

«Стюарди заслухали гонщика 
машини №33 (Макса Ферстап-
пена) та його представника. 
Також стюарди вивчили ама-

торське відео, зняте з про-
тилежного боку траси, кадри 
зняті камерами спостережен-
ня, а також зйомки, зроблені 
бортовими камерами машин.

Ці відео дозволили отрима-
ти чітку картину того, що ста-
лося у закритому парку після 
кваліфікації.

Ферстаппен виліз із кокпіту, 
підійшов до задньої частини 
своєї машини і, знявши рука-
вички, торкнувся її заднього 
крила. Потім підійшов до маши-
ни №44 і зробив те саме, до-
торкнувшись до крила в двох 
місцях.

Стюарди розуміють, що у 
гонщиків стало звичкою чіпати 
машини після кваліфікацій та 
гонок. Те саме пояснив і Фер-

стаппен. Ця загальна тенденція 
вважалася нешкідливою та не 
відстежувалася. Тим не менш, 
це є порушенням правил за-
критого парку, яке потенційно 
може завдати істотної шкоди.

З огляду на те, що, з одного 
боку, в даному випадку прямої 
шкоди не було, і що раніше не 
було подібних прецедентів, з ін-
шого – порушення регламенту 
відбулося і могло мати серй-
озні наслідки, стюарди виріши-
ли вжити заходів та виписали 
штраф у розмірі 50 тисяч євро. 
Стюарди також звернули увагу 
гонщиків та команд, що в май-
бутньому подібні порушення 
можуть спричинити покарання 
іншого роду», - пояснили судді.

СПОРТ
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На кваліфікації Ферстаппен 
стартував із першого місця, але 
Боттас у першому ж повороті 
відібрав лідерство. Хемільтон 
порвався з останнього місця на 
п’яте, але втратив п’ять місць 
за заміну двигуна і стартував 
десятим.

На старті гонки Ферстаппен та 
Перес обійшли Боттаса. Норріс 
вилетів з траси після контакту з 
Сайнсом і звернув у бокси че-
рез прокол. Хемілтон піднявся 
на шосте місце.

Після контакту Юкі Цуноди 
з команди AlphaTauri та Лен-
са Стролла з команди Aston 
Martin Racing на трасу виїхала 
машина безпеки, щоб усунути 

уламки боліда Цуноди. За цей 
час Хемільтон встиг дістатися 
третього місця. На першому 
був Ферстаппен, а одразу за 
ним його співкомандник Перес. 
З десятого кола оголосили ре-
старт гонки. Але незабаром Мік 
Шумахер з Haas F1 Team зла-
мав переднє крило боліда у бо-
ротьбі з досвідченим Кімі Райк-
коненом з Alfa Romeo. На трасу 
знову виїхала машина безпеки.

Судді знову оголошують ре-
старт. Ферстаппен лідирує, 
одразу за ним його співко-
мандник, а третім іде прямий 
конкурент Макса за лідерство 
у чемпіонаті. Хемільтон обганяє 
Переса і виявляється прямо 

за Максом. Боттас слідує при-
кладу колеги і теж проходить 
Серхіо.

Хемільтон проїхав два найкра-
щі кола поспіль і наблизився до 
Ферстаппена на дистанцію ата-
ки. Боліди зрівнялися - Макс 
закрився і не дозволив супер-
нику вирватися вперед, обидва 
виїхали за межі траси. Фер-
стаппен зберіг лідерство. Че-
рез пару кіл Хемільтону все ж 
таки вдалося обігнати Макса і 
виграти цю видовищну і склад-
ну гонку.

Залишилося лише три гонки 
до кінця сезону. Між претен-
дентами на титул різниця у 14 
очок.
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Наступні перегони пройш-
ли в Катарі. На цій трасі впер-
ше проводились змагання F1. 
Чим ближче до кінця сезону, 
тим більше суперечок та роз-
біжностей між претендентами 
на чемпіонство. На кваліфікації 
П’єр Гаслі розбиває болід та на 
трасі з’являються жовті прапо-
ри. І відразу ж після кваліфікації 
було висунуто на розгляд пару 
інцидентів: Ферстаппен покра-
щив свій час у зоні дії подвій-
них жовтих прапорів, а Боттас 
та Сайнс недостатньо знизили 
швидкість на відрізку з одиноч-

ними жовтими прапорами.
За підсумками кваліфікації з 

урахуванням штрафів за пе-
ревищення швидкості у зоні 
дії жовтих прапорів: з першо-
го ряду стартували Хемілтон 
та Гаслі, з другого – Алонсо та 
Норріс, з третього – Сайнс та 
Боттас. Ферстаппен починав 
перегони лише сьомим. Коман-
да Mercedes посередині гонки 
попросила Боттаса звернути у 
бокси, де він зійшов із дистан-
ції. У Ніколя Латіфі із команди 
Williams лопнула шина і він зій-
шов з дистанції. Оголосили ре-

жим віртуального автомобіля 
безпеки, поки йшла евакуація 
машини Латіфі. На останньому 
колі судді призначили рестарт. 
Льюїс Хемільтон виграв Гран 
Прі Катара, здобувши сьому 
перемогу в сезоні та 102-у в 
кар’єрі, скоротивши відставан-
ня від Ферстаппена в особисто-
му заліку до восьми очок. Макс 
Ферстаппен фінішував другим, 
залишивши за собою найкра-
ще коло гонки. Фернандо Алон-
со закінчив гонку третім.
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5 грудня пройшов перший 
в історії Гран-прі Саудівської 
Аравії на міській трасі в Джідді.
 «На мій погляд, ризик неви-
правдано високий. Машини 
пілотують живі люди, але Liberty 
Media була потрібна видовищ-
на гонка, а Саудівській Аравії 
– статус найшвидшої міської 
траси», - невдоволено проко-
ментував Серхіо Перес.
Усі пристрасті розпочалися ще 
на кваліфікації. Льюїс і Макс 
видавлювали з машин макси-
мум не зважаючи на небезпе-
ку траси. Але у Льюїса вийшло 
краще. Він завоював поул, його 
співкомандник Валтері Боттас 
зайняв друге місце у кваліфіка-
ції, показавши дуже непоганий 
час кола. А ось Макс не впо-
рався з нервами та розбив ма-
шину, не вписавшись в один із 
поворотів. Гонка у неділю обі-
цяла бути видовищною.
Хемілтон та Боттас стартували 
з першого ряду, Ферстаппен та 
Леклер з другого, Перес та Га-
слі – з третього.
Пілотон розтягнувся, більшість 
гонщиків не могли використо-
вувати DRS, поступаючись 

більше секунди.
Мік Шумахер розбив машину у 
22-му повороті – її розвернуло 
та вдарило об бар’єр. Виїхав 
автомобіль безпеки. Перегони 
зупинили червоними прапо-
рами – треба було відновити 
бар’єр. Гонщики залишили ма-
шини, механіки змогли змінити 
гуму. Пауза тривала 18 хвилин, 
потім оголосили рестарт із міс-
ця.
На рестарті Хемілтон випере-
див Ферстаппена, але Макс за-
блокував шини, обігнав британ-
ця за межами траси та зберіг 
лідерство.
Позаду Микита Мазепін із ко-
манди Haas F1 Team врізався 
в машину Джорджа Расселла 
із команди Williams. Машини 
Переса і Леклера торкнулися 
колесами, Серхіо розверну-
ло, він зачепив стіну і зійшов з 
дистанції. І знову на трасі чер-
воний прапор. Директор гонок 
FIA Майкл Масі запропонував 
Red Bull повернути позицію 
Хемілтон до рестарту, як би це 
сталося в гонці у разі обгону за 
межами траси - щоб уникнути 
подальших розглядів. У Red Bull 

погодились.
Цього разу пауза тривала 20 
хвилин. Рестарт знов оголоси-
ли з місця. На прогрівально-
му колі Ферстаппен пропустив 
Хемілтона. І тут на треку розпо-
чалася традиційна дитяча гра 
«салочки». Хемілтон випередив 
Ферстаппена у боротьбі за лі-
дерство, але Макс витіснив 
його за межі траси та зберіг 
лідерство. Ферстаппену знову 
наказали повернути Хемілтон 
позицію - і Макс скинув темп 
прямо перед ним. Хемілтон 
останньої миті повернув кермо, 
але все ж пошкодив переднє 
антикрило. Як тільки Ферстап-
пен пропустив Хемілтона, він 
тут же його обігнав. Судді при-
значили Ферстаппенові тради-
ційний п’ятисекундний штраф. 
На 43-му колі Ферстаппен все 
ж таки пропустив Хемілтона і 
Льюїс відразу почав гнати на 
весь опор.
Підсумки гонки: Хемільтон на 
першому місці, Ферстаппен 
на другому. Кожен із них має 
по 369,5 очок. Все вирішать 
фінальні перегони сезону. 
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Гонка в Абу-Дабі обіцяла бути 
дуже цікавою. Саме того уік-ен-
ду вирішувалася доля Чемпіона 
2021 року. У гонці стартува-
ло лише 19 машин. Вранці в 
неділю тест на Covid-19 у Ми-
кити Мазепіна з Haas F1 Team 
виявився позитивним, його не 
допустили до участі у перего-
нах.
Кваліфікацію у фінальній гон-
ці виграв Макс Ферстаппен. 
У вирішальній гонці два пре-
тенденти на титул стартують з 
першого ряду, Норріс та Перес 
зайняли другий, Сайнс та Бот-
тас – третій.
На старті Хемілтон випередив 
Ферстаппена, очоливши пе-
регони. Хемілтон поступово 
відривався від Ферстаппена і 
вже до шостого кола інтервал 

виріс до двох секунд. Пелотон 
розтягнувся.
Після серій піт-стопів лідирував 
Серхіо Перес із команди Red 
Bull. На обрії з’явився Хемільтон 
і атакував мексиканця. Льюїс 
вийшов уперед, але Серхіо 
контратакував, повернувши 
лідерство. Перес здорово до-
поміг Максу тим, що утримав 
супротивника. Поки вони бо-
ролися, Ферстаппен відіграв у 
Хемілтона понад п’ять секунд.
Через деякий час і Хемілтон і 
Ферстаппен обігнали Переса і 
Серхіо повернув у бокси.
Хемілтон їхав стабільно швид-
ше за Ферстаппена, знову 
збільшивши відрив до п’яти се-
кунд. Після піт-стопу Ферстап-
пен опинився за 17 секунд за 
Хемілтоном. Макс на свіжих 

шинах підняв темп, але і Льюїс 
додав, так що інтервал змен-
шувався дуже повільно.
Одразу кілька пілотів вирушили 
у бокси. Ферстаппен, Перес, 
Ріккардо, Стролл змінили гуму. 
Хемільтону не стали змінювати 
шини - стратеги Mercedes вва-
жали, що це призведе до втра-
ти лідерства.
На 51-му колі Латіфі розбив ма-
шину. Виїхав автомобіль безпе-
ки. До фінішу залишалося сім 
кіл. Хемілтон був на зношених 
шинах Hard, а Макс одразу по-
заду – на свіжих Soft, що дава-
ло Ферстаппену неабияку пе-
ревагу.
На останньому колі оголосили 
рестарт. Долю всього сезону 
вирішило лише одне коло.
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На рестарті Ферстаппен випе-
редив Хемілтона. Льюїс кілька 
разів намагався контратакува-
ти, але на нових шинах Макс 
відірвався і виграв гонку.
Макс Ферстаппен виграв Гран 
Прі Абу-Дабі, здобувши деся-
ту перемогу в сезоні, 20-у в 
кар’єрі – і вигравши свій пер-
ший чемпіонський титул.
Льюїс Хемільтон боровся до 
останнього, лідирував майже 
всю дистанцію, але фінішував 
другим. У свою чергу, команда 
Mercedes здобула Кубок кон-
структорів.
«Неймовірно, що я став чем-
піоном світу, і я не очікував, 

що остання гонка сезону вия-
виться настільки божевільною. 
Ситуація постійно змінювала-
ся: спочатку я не мав шансів 
на перемогу, але на останньо-
му колі все склалося як треба, 
і ми повинні були атакувати. Я 
постійно собі казав, що просто 
повинен викластися повністю, 
до кінця саме це ми і зробили. 
Звичайно, на рестарті у мене 
була свіжіша гума, але все 
одно треба було зробити цей 
обгін - на щастя, все вийшло. 
Я хочу подякувати Серхіо – я 
виграв титул завдяки тому, що 
він чудово виступив. Ця гонка 
показала, що таке справжня 

командна робота. Він чудовий 
напарник», - прокоментував 
щасливий Макс Ферстаппен, 
чемпіон F1 2021 року.
Для Льюїса Хемільтона було 
дуже важливо виграти чем-
піонський титул, оскільки це 
був би його восьмий титул. Тоді 
б він перегнав самого Міхаеля 
Шумахера, котрий на сьогод-
нішній день є семиразовм чем-
піоном світу. Але все склалося 
інакше і кубок отримав Макс 
Ферстаппен. Сподіваємося, що 
наступний Чемпіонат світу буде 
настільки ж захоплюючим та 
видовищним.
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