
Usai Juara MotoGP, Francesco Bagnaia
Enggan Pikirkan Musim Depan

Juara MotoGP Francesco Berita Olahraga Indonesia Bagnaia (Ducati Lenovo Tim)
disampaikan tidak mau pikirkan persaingan musim depan. Si rider kelihatannya ingin nikmati
saat-saat cantiknya pada tahun ini.

"Saya tidak mau pikirkan tahun depannya sekarang ini. Saya ingin pikirkan tahun ini dan
nikmati apa yang sudah diraih. Kami masih mempunyai waktu untuk pikirkan tahun
depannya," katanya, diambil Tempo.co dari Speedweek ini hari, Selasa, 20 Desember 2022.

Walau tidak ingin pikirkan MotoGP musim depan, tetapi Bagnaia masih tetap mengharap
dapat tampilkan perform bagus. Dianya percaya jika beberapa kekeliruan yang dia kerjakan
sejauh MotoGP 2022 tidak terulang lagi pada musim depan.

"Saya mempunyai keyakinan penuh pada Ducati dan  saya mengetahui jika kekeliruan dari
musim kemarin tidak terulang lagi, baik pada pihak saya dan pada pihak Ducati. Saya
habiskan musim dingin dengan tenang," lebih ia.

Selanjutnya rider bernegara Italia itu menerangkan argumen kenapa performanya
bertambah di tengah MotoGP 2022. Itu, kata Bagnaia, muncul karena dianya membuat
kekeliruan di Grand Prix Jerman.

"Banyak kenaikan saya tahun ini dibuat dari kekeliruan. Saya coba bekerja dalam diri saya
sendiri dalam soal itu. Pada umumnya, saya yakin jika tidak ada kenaikan tanpa kekeliruan,"
terang si pembalap.

"Bila Anda jatuh atau membuat kekeliruan dan Anda dapat menganalisanya, Anda bisa
mengalami perkembangan. Ada banyak yang perlu saya tambahkan, saya masih terbilang
muda," tutur rider berumur 25 tahun itu.
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Menurut bos Aprilia Racing Massimo Rivola, team balapnya sukses berkembang dengan
hebat. Baca informasi secara lengkap di sini!

Enea Bastianini ditegaskan akan perkuat team pabrikasi Ducati Lenovo Tim pada MotoGP
2023, dan usaha akan raih titel juara dunia.

Ducati diberitakan akan menghasilkan 260 unit motor tiruan juara MotoGP 2022 punya
Francesco Bagnaia.

World Superbike 2022 di The Mandalika sudah mempernyerap 1.557 tenaga kerja.
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Takaaki Nakagami memberi komentar berkaitan jadwal Sprint Race di MotoGP 2023
kedepan.

Juara Dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo disampaikan alami cidera di bagian tangan
kirinya sesudah melakukan latihan motocross.

Qatar agresif ingin meluaskan penyelenggaraan balap internasional sesudah jadi
tuan-rumah MotoGP dan Formulasi 1.

Bekas rider MotoGP Jorge Lorenzo disampaikan akan nikmati malam tahun baru 2023 di
Indonesia.

Lalu siapa rider yang masuk ke daftar ini? Berikut redaksi Tempo.co meringkas 5 rider yang
terbanyak tampil di MotoGP:

Jorge Lorenzo menyebutkan Marc Marquez masih jadi rider terbaik di MotoGP, dan menjadi
juara di MotoGP 2023.


