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Badey - Thiriet - Gommendy / Thiriet by TDS Racing / Ligier JSP2 Nissan

Diante de 263 000 espetadores, as 24 Horas de Le 

Mans voltaram a terminar com uma vitória da Audi, 

a décima terceira! A equipa Treluyer/Lotterer/Fässler 

cruzou em 1.º a linha da meta pela décima terceira 

vez, depois de uma corrida em que as dificuldades 

não pouparam nenhuma das equipas e na qual al-

guns aguaceiros imprevistos causaram acidentes e 

abandonos. Os Toyotas portaram-se bem, com um 

deles a manter a liderança durante 14 horas, antes de 

se atrasar devido a problemas elétricos. Entretanto, a 

Porsche fez um regresso em grande à categoria prin-

cipal. Os dois 919 Hybrids tiveram desempenhos ex-

celentes, mas sofreram de complicações mecânicas 

graves no final da corrida.  

Os incidentes imprevistos também não faltaram em 

LMP2, na qual as equipas Motul subiram aos dois 

degraus mais altos do pódio: uma vitória para a Jota 

Sport, com Dolan, Tincknell e Turvey, e um 2.º lugar 

para a Thiriet by TDS Racing, que já tinha assegurado 

a pole position na sua categoria com o novo Ligier 

As equipas Motul conseguem uma dobradinha       
incrível em LMP2! 
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JSP2. Este dois automóveis estavam equipados com 

um motor Nissan desenvolvidos no Japão em parceria 

com a Motul. 

Entre as restantes equipas Motul, o abandono da 

KCMG não diminuiu o desempenho excelente do seu 

automóvel, que tinha conseguido avançar de forma 

notável antes de partir um veio de transmissão. 

No fim de contas, o último fim de semana foi muito pos-

itivo para a Motul. O grande desfile de sexta-feira foi 

um sucesso enorme, reforçado por um autocarro an-

tigo com as cores da Motul e seis assistentes na frente 

que passou diante de 150 000 espetadores. Durante a 

prova, a marca esteve bem visível na curva de Raccor-

dement. Além disso, na grelha de partida também es-

tiveram 56 assistentes que vestiam as cores da Motul.  

A próxima prova FIA WEC vai ter lugar a 20 de setem-

bro no Circuito das Américas nos EUA.  

24 hours of Le Mans
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LMP2 results

01 / Dolan-Tincknell-Turvey, Jota Sport

02 / Thiriet-Badey-Gommendy,TDS Racing

03 / Chatin-Panciatici-Webb, Signatech Alpine

09 / Schell-Leutwyler-Roussel, Pegasus Racing

10 / KimberSmith-McMurry-Dyson, Caterham R.

11 / Zlobin-Salo-Ladygin, SMP Racing

LMGTE Am Results
01 / Aston Martin Racing, AM Vantage V8

11 / Imsa, Porsche 911 GT3 RSR

12 / RAM Racing, Ferrari 458 Italia

13 / Imsa, Porsche 911 GT3 RSR
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Krugger Speedbowl

Com um poster muito bonito da autoria de Steven Burke, 

a terceira edição de Wheels & Waves, organizada pela 

Crew Southsiders, realizou-se de 12 a 15 de junho perto 

de Biarritz, no sudoeste de França. Uma união original de 

mecânica, tudo o que é clássico, surf, arte e música, tor-

nou-se em poucos anos um evento de visita obrigatória 

para amantes da «cultura das ondas», tanto amadores 

como profissionais. O programa de 2014 apresentou 

algumas particularidades novas, como um concurso de 

surf revivalista. Na base do farol, a exposição de motos 

personalizadas reuniu algumas máquinas únicas, com 

um lugar de honra para a personalização Bratstyle e as 

motos clássicas. A Yamaha também revelou duas novas 

SR400 transformadas. Quem gostava de emoções fortes 

pôde participar numa demonstração de montanha e subir 

o Monte Jaizkibel com motos dos anos 30 aos 70. E como 

não podia deixar de ser, a excursão de 250 km constou 

do programa como habitualmente, mas com um itinerário 

novo que aproveitou ao máximo o pitoresco das estradas 

bascas. À noite foram entregues os prémios e houve tam-

bém um concerto dos The Pioneers.  

Claro que a Motul não podia faltar a um evento como este 

e marcou presença com um stand Motul MC Care que 

exibia uma máquina excecional construída pela Krugger 

Motorcycles: a Speedbowl, uma moto minimalista ideali-

zada para circuitos de velocidade.  

A Motul exibe a Speedbowl da Krugger

Wheels and Waves / Biarritz
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Paulo Goncalves / Team HRC / Honda CRF450 Rally

Para a equipa Honda HRC, o Rali da Sardenha não foi 

pera fácil! De 8 a 13 de junho, o rali percorreu as pistas 

desta ilha italiana, infligindo um forte golpe na hierarquia 

habitual, visto que Alessandro Botturi conquistou a vi-

tória. Para a Honda, os bons e os maus resultados alter-

naram-se, com a chegada em 4.º de Gonçalves e o 7.º 

lugar para Barreda. Na terceira manga, Barreda estava 

na liderança antes de o seu roadbook deixar de funcio-

nar, forçando-o a abrandar e a seguir outro piloto. Nessa 

noite não havia assistência técnica, porque era a etapa 

«maratona» e Gonçalves também não pôde reparar o 

travão dianteiro.   Ainda assim, Barreda venceu a quarta 

etapa e no dia seguinte Gonçalves compensou com uma 

vitória, mas Rodrigues, ainda em boa posição, teve de 

retirar-se quando uma rocha, presa na corrente da sua 

Honda CFR450 R, danificou a roda dentada traseira. Por 

outro lado, Joan Barreda não evitou uma pedra escon-

dida na poeira projetada por Botturi, mas conseguiu che-

gar ao fim.

«Estava tudo a correr bem, mas não tivemos sorte na 

etapa maratona.» - reconheceu Paulo Gonçalves. «Tive 

dois problemas no travão dianteiro e não foi possível re-

pará-los por causa da falta de assistência técnica.» Bar-

reda e Gonçalves, 2.º e 3.º na classificação provisória, 

continuam a ser adversários a ter em conta. A próxima 

prova vai decorrer no Brasil de 20 a 30 de agosto. Um 

mês depois da Campeonato do Mundo de Futebol...

Um final feliz para a equipa HRC apesar das dificuldades imprevistas 

01 02 03 04 05 06

FIM Cross Country Rallies Championship / Sardegna

Motorbike category results

01 / Alessandro Botturi, Husqvarna

02 / Marc Coma, KTM

03 / Gerard Farrés, Gas Gas

04 / Paulo Gonçalves, Honda

07 / Joan Barreda, Honda
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Team Volkswagen Polo

A segunda ronda do campeonato do circuito russo 

(RSGK) decorreu em Moscovo a 7 e 8 de junho. As cor-

ridas compreendiam quatro categorias e os pilotos da 

equipa B-Tuning participaram em três delas. O líder da 

equipa, Andrew Sevastiyanov, dominou a prova. No sá-

bado liderou da primeira à última volta, terminando 16,5 

segundos à frente do seu adversário mais direto, conse-

guindo o seu primeiro bom resultado desde agosto do 

ano passado. No domingo, a tarefa do campeão russo 

era mais complicada porque, de acordo com os regula-

mentos, tinha de arrancar na 6.ª posição. Mas, logo na 

terceira volta, ultrapassou o líder, o muito rápido e expe-

riente Vladimir Cherevan.

Na outra categoria, Stanislav Minsky e Andrei Nikolayev 

obtiveram os melhores resultados em ambas as corridas. 

Infelizmente, Andrei Nikolayev e Savitsky (equipa B-Tu-

ning) não tiveram sorte na segunda corrida e um erro 

de comunicação causou uma colisão. Mas, apesar dos 

danos no carro, Nikolayev, conseguiu prosseguir e ter-

minou em 9.º.

A piloto Tatiana Eliseeva regressou em grande ao cam-

peonato, com um bom resultado, e o jovem Alexander 

Maslennikov, com apenas 17 anos, terminou em 8.º, de-

pois em 15.º, nas duas corridas, para enorme gáudio do 

público.

Andrew Sevastiyanov, um vencedor brilhante! 

Championship and Cup of Russia racing ring / Moscow

Results & Standings

01 / A. Sevastyanov, Khimki, Volkswagen Polo 

02-03 / V. Cherevan, Orel, Seat Ibiza

02-03 / B. Shulmejster, Moscow, Ford Fiesta
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Skoda Fabia CRC

A equipa apoiada pela Motul teve um início de tempo-

rada forte ao conseguir terminar três vezes no top ten: 

2.º, 4.º e 6.º Este resultado também demonstra que a 

equipa e o seu carro Fabia CRC terão de ser levados 

em conta no resto do campeonato.

Os pilotos Neil Maxi e Xu Jun tiveram ambos desem-

penhos regulares, apesar da enérgica competição dos 

outros concorrentes. O tempo em constante mudança 

criou condições superficiais extremamente exigentes, 

mas não impediu a equipa de fazer um bom resultado.

A série viaja a seguir até à pista de asfalto de Beijing 

Huairou, onde a Shanghai Volkswagen Skoda Red Bull 

Racing Team vai continuar a trabalhar para melhorar os 

resultados desta ronda.

Etapa gratificante para a Shanghai Volkswagen Sko-
da Red Bull Racing Team 

China Rally Championship / Guizhou

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul Sport News 2014 © Motul - All right reserved

Motul 119 bd Felix Faure • 93300 Aubervilliers
Publishing & editing coordinator : Romain Grabowski / rgrabowski@motul.fr
Credits : Antonin Grenier, Motul China, Rally zone


