Lorenzo: Ada yang Hilang dari Cara
Rossi Membalap

Realitarakyat.com – Mantan pebalap MotoGP, Jorge Lorenzo, kembali berkomentar
soal performa Valentino Rossi pada MotoGP Spanyol 2021. Valentino Rossi
(Petronas Yamaha SRT) masih tak berdaya setelah mengarungi empat balapan MotoGP
2021.
Terkini, pebalap berusia 42 tahun itu gagal meraup poin saat tampil pada MotoGP
Spanyol 2021, Minggu (2//5/2021).
Valentino Rossi hanya finis di posisi ke-17 dalam balapan yang berlangsung di
Sirkuit Jerez itu.
Itu menjadi kali ketiga secara beruntun Rossi gagal memetik satu poin pun dalam
kalender balapan 2021.
Rider berjulukan The Doctor itu juga mengalami hal serupa saat balapan pada
MotoGP Doha dan MotoGP Portugal.
Alhasil, Rossi hanya bertengger di posisi ke-21 klasemen pebalap MotoGP 2021
dengan raihan empat poin.
Performa Rossi turut menyita perhatian mantan pebalap sekaligus rivalnya, Jorge
Lorenzo.
Jorge Lorenzo yang pernah berbagi garasi di Yamaha dengan Rossi ini, sejatinya
mengharapkan The Doctor meraih hasil maksimal seperti musim lalu.

Pada musim lalu, Valentino Rossi menempati podium ketiga pada MotoGP Andalusia
yang dilangsungkan di Sirkuit Jerez.
“Saya mengharapkan peningkatan besar dari Valentino Rossi, tahun lalu dia
mendapatkan satu-satunya podium selama semusim di Jerez,” kata Jorge Lorenzo
dilansir dari Corsedimoto.
“Namun, sekali lagi, dia kehilangan poin. Dia disalip oleh pebalap seperti Iker
Lecuona yang berada di belakangnya,” tuturnya.
Menurut Lorenzo, ada yang hilang dari cara Rossi membalap pada awal musim ini.
“Valentino adalah salah satu pebalap yang paling akurat. Sekarang, dia tidak
hanya lambat, tetapi juga tidak tepat di lintasan,” ujar Jorge Lorenzo.
Sementara itu, Valentino Rossi telah mengikuti sesi tes MotoGP yang berlangsung
di Sirkuit Jerez, Senin (3/5/2021).
Rossi berada di urutan ke-12 pencatat waktu terbaik. Dia terpaut 0,821 detik
dengan Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) yang mencatat waktu tercepat
pada sesi tes.
Rossi mulai menggeber tungganganya pada pukul 11.30 waktu setempat. Ia total
berhasil melahap 73 lap.
Pada putaran ke-70, pebalap kelahiran Urbino tersebut mencatatkan waktu
terbaiknya, yakni 1 menit, 37,700 detik.
Catatan dalam sesi tes itu jauh lebih cepat dari serangkaian putaran yang
dilakoni Rossi di seri MotoGP Jerez, mulai dari free practice, kualifikasi,
hingga balapan.
Selanjutnya, Rossi dan para pebalap MotoGP lainnya bakal tampil di MotoGP
Perancis pada 14-16 Mei 2021. (ndi)

