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Chiyo - Faisca - Shulzhitskiy / Nissan GT Academy Team RJN / Nissan GT-R GT3

Depois de um primeiro dia de testes chuvoso, o sol 

brilhou no segundo dia e na corrida, secando a pista 

de Silverstone. A segunda ronda da Blancpain Endu-

rance Series realizou-se aqui em 25 de maio com 43 

automóveis na grelha de partida. A Motul marcou pre-

sença através de um apoio técnico a várias equipas, 

incluindo a ART Grand Prix, que quase repetiu a vitória 

da ronda anterior. O McLaren MP4-12C de Parente as-

sumiu a liderança no início, antes de cumprir de uma 

penalização com passagem nas boxes por ultrapas-

sar com a bandeira amarela. O segundo McLaren da 

equipa francesa ficou então na frente. Mas, depois do 

acidente de um Aston Martin, o carro de segurança 

entrou em pista, o que permitiu ao Bentley Continental 

pilotado por Kane encurtar a distância para o McLaren. 

Quando a pista voltou a ficar livre, o Bentley tomou a 

liderança e conservou esta posição até à meta, com 

Soucek a passar pela bandeira axadrezada em se-

gundo. Graças a este desempenho, a ART Grand Prix 

mantém a liderança na classificação por equipas. 

Em Pro-Am, a Motul apoiou, em particular, a Nissan GT 

Academy, que conquistou a vitória! No início da corrida 

um Aston Martin MP Motorsport assegurou o 1.º lugar, 

mas, depois da intervenção do carro de segurança, 

Florian Strauss e o Nissan GT-R conseguiram passar 

para a frente, mantendo-se assim até à meta. O piloto 

concluiu: «É difícil dizer se teríamos conseguido ficar 

na frente sem o carro de segurança, mas são coisas 

que acontecem: às vezes temos sorte, outras vezes 

não. Nesta ocasião, a sorte esteve do nosso lado e 

toda a equipa fez um trabalho fantástico!»  

A próxima prova da Blancpain Endurance Series reali-

za-se daqui a um mês, a 27 e 28 de junho, no circuito 

de Paul Ricard.
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Vitória Pro-Am para a Nissan GT Academy 

Blancpain Endurance Series / Silverstone

Pro-Cup Teams Standings

01 / ART Grand Prix, 43 pts

02 / M-Sport Bentley, 35 pts

03 / Saintéloc Racing, 30 pts
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Badovini / Bimota Alstare / Bimota BB3
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Na quinta ronda do campeonato de Superbike, reali-

zada a 25 de maio em Donington, a equipa Bimota Als-

tare conseguiu um ótimo resultado ao vencer a classe 

Evo. De facto, Ayrton Badovini terminou duas vezes na 

frente da classe, ao ser, respetivamente, 10.º e 9.º na 

classificação geral das duas corridas, vários segun-

dos à frente dos seus adversários mais diretos. O seu 

colega de equipa, Christian Iddon, caiu na corrida um, 

mas compensou na seguinte ao terminar em 2.º, ofe-

recendo uma vitória dupla à Bimota. Estes resultados 

são provisórios, dependendo da aprovação da nova 

BB3, que mostrou logo um potencial impressionante. 

«Estou muito satisfeito com este resultado», - disse Ayr-

ton Badovini, «especialmente depois da minha queda 

ontem nos treinos. Mas senti um alívio quando voltei a 

ver o sol a brilhar e percebi que a corrida ia ser numa 

pista seca. Adaptei-me bem à moto e tenho de dizer 

obrigado a toda a equipa, pois não detetei qualquer 

problema específico.» A parceria entre a Alstare e a 

Motul, já existe há algum tempo, tendo sido iniciada na 

altura que a equipa representava a Suzuki em Super-

bikes. Depois de um interregno em 2012, a equipa vol-

tou a competir em 2013 com a Ducati, mas os fracos 

resultados provocaram a separação passado apenas 

um ano. A Alstare assinou então, no final de 2013, com 

o construtor de motos Bimota, cuja BB3 se encontra 

em processo de aprovação. Mais uma vez este ano, a 

Motul continuou como parceiro de confiança da equipa 

gerida por Francis Bata.

Além disso, em Donington, esta não era a única equi-

pa que a Motul apoiava, pois também colaborou com 

a equipa Morillas Kawasaki Racing School, cujo piloto 

Jeremy Guarnoni terminou em 4.º na classe Evo.  

Na próxima ronda, as equipas vão mudar de continente, 

encontrando-se a 8 de junho em Sepang, na Malásia. 

A Bimota faz uma dobradinha na segunda corrida na classe Evo 

FIM World Superbike Championship / Donington
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RRL Riders Tour

Desde 1993 que Double RL representa a paixão de 

Ralph Lauren por um estilo de vestuário intemporal, 

evocativo do Oeste Americano e baseado em porme-

nores de qualidade e em técnicas de produção genuí-

nas. Esta vontade de celebrar a tradição da autentici-

dade e do saber ganhou forma no sonho de reunir um 

grupo de motos personalizadas para uma excursão de 

99 km por Paris e os arredores: a RRL Riders Tour. Para 

concretizar este sonho, a Ralph Lauren associou-se à 

Blitz Motorcycles, conhecida a nível mundial pela sua 

competência e pela qualidade na criação de motos 

personalizadas. 

Este ano, a RRL Riders Tour realizou-se a 25 de maio, 

com início na Porte de Saint-Cloud, em Paris por entre 

o trânsito normal. Reuniu cerca de 200 participantes, 

cada um com uma braçadeira com as cores do even-

to. O passeio de aproximadamente três horas dirigiu-

se então para o Vallée de Chevreuse, passando em 

frente do Castelo de Dampierre, antes de regressar 

por Maurepas, Marly-le-Roi, Chatou e Porte Maillot, e 

terminar em frente da loja de Ralph Lauren no bulé-

var Saint-Germain em Paris. Como parceiro do evento 

e da Blitz Motorcycles, a Motul esteve presente nesta 

grande festa do motociclismo com um AC e um centro 

de beleza onde os participantes podiam pôr as suas 

máquinas a brilhar com os produtos da gama Motul 

MC Care. 

A Motul faz uma parceria com a Ralph Lauren e a Blitz Motorcycle 

RRL Riders Tour / Paris
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Jan Nijhof & Henk-Jan Elbert / Reconsales Autosport / BMW M3 E30

O primeiro Rally Van Putten, nos Países Baixos, reali-

zou-se a 10 de maio em estradas alagadas e pistas 

extremamente enlameadas, pelo que o público assis-

tiu a um espetáculo particularmente impressionante.  

A prova decorreu de acordo com as regulamentações 

FIA e a Motul prestou o seu apoio técnico à equipa Re-

consales Autosport, uma empresa neerlandesa funda-

da em 1992 por Jan Nijhof e especializada na afinação 

de automóveis de rali e na venda de equipamento para 

desportos motorizados. Para o rali, a equipa escolheu 

um BMW M3 E30 recente, conduzido por Jan Nijhof e 

Henk-Jan Elbert. Para o piloto Jan Nijhof, o objetivo era 

acima de tudo testar este automóvel afinado e prepa-

rado há pouco tempo. Logo desde o início, tudo correu 

tão bem que, antes da última especial, a equipa estava 

no 2.º lugar da classificação geral e, portanto, decidiu 

participar na última especial. A equipa fez então um 

último esforço e valeu a pena. Jan Nijhof e Henk-Jan 

Elbert conseguiram, deste modo, subir ao degrau mais 

alto do pódio e afirmaram depois da prova: «Estamos 

muito contentes com esta vitória e igualmente satisfei-

tos com o potencial do automóvel.»  Portanto, são de 

esperar mais bons resultados nas provas que se avi-

zinham. 

A Reconsales Autosport ganha o primeiro Rally Van Putten 

Rally Van Putten

Results

01 / Nijhof - Elbert (BMW M3 E30, H16)

02 / Hoondert - Koole (Mitsubishi EVO X, N4)

03 / Van Deijne - Hulzebos (Ford Fiesta R2, R2B)
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