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Motul M1 Stunt riding show

O Kazan City Racing Automotorshow realizou-se a 

15 de junho em Kazan, capital da República do Tar-

taristão, no coração da Rússia. Debaixo de um sol 

radiante, a prova atraiu 100 000 espetadores que se 

juntaram para admirar as acrobacias de automóveis 

e motos. O encontro contou com a presença de equi-

pas de topo como a Caterham F1 ou a Kamaz Master, 

doze vezes vencedora do Dakar, e a Motul Stuntoffice 

(Marat Kankadze, Yuri Verhovnikov, Valery Kulesha, 

Grigory Markov). O famoso duplo britânico, Terry 

Grant, também participou, bem como a equipa de 

motocrosse freestyle FMX13 e a equipa de drift Evil 

Empire de São Petersburgo.

A visibilidade e os stands com os seus produtos mos-

travam bem a presença da Motul nesta prova tão 

aguardada.  

Os desempenhos estiveram à altura das elevadas 

expectativas dos espetadores, e até o Presidente 

da República do Tartaristão, Rustam Minnikhanov, 

um grande adepto dos desportos motorizados, veio 

cumprimentar os participantes e felicitá-los pelo seu 

talento.  

Para Terry Grant: «A prova de Kazan foi soberba! O 

entusiasmo dos espetadores foi muito gratificante e o 

nível dos participantes era muito elevado.» 

Alguns dias mais tarde, a Motul Stuntoffice já partici-

pava nos festejos do Dia da Cidade, em Perm, mas 

agora debaixo de chuva torrencial! Mas a paixão do 

público era tal que não arredou pé por causa do mau 

tempo. 

Sucesso enorme para acrobacias diante de 100 000 espetadores! 

Motul M1 Stunt riding show / Kazan
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Ayrton Badovini / Bimota Alstare / Bimota BB3 Evo

As corridas Misano, durante o fim de semana de 20 a 

22 de junho, marcaram o meio da temporada de super-

bikes e permitiram que Tom Sykes consolidasse a sua 

liderança no campeonato, graças a duas vitórias em 

duas corridas. Foi seguido por Sylvain Guintoli e Loris 

Baz na classificação geral do fim de semana.

A Motul também apoiou tecnicamente duas equipas 

que exibiram as suas cores na categoria Evo: a Bimota 

Alstare, cujas motos ainda estão a aguardar aprova-

ção, e a Morillas Kawasaki. Para esta segunda equipa, 

Jeremy Guarnoni terminou em 4.º na sua categoria na 

primeira corrida, caindo na segunda, o que significa 

que mantém o 4.º lugar na classificação provisória. Para 

a Bimota Alstare, Ayrton Badovini terminou em 2.º nas 

duas corridas da categoria Evo.  

Em Superstock 1000, na quarta ronda da temporada, 

Lorenzo Salvadori conseguiu a sua primeira vitória do 

ano, tendo em conta que a bandeira vermelha foi levan-

tada depois de uma queda de Frederico Sandi e que 

levou à suspensão da corrida na 11.ª volta em vez de na 

15.ª programada. David McFadden, a correr pela Moril-

las Kawasaki, que a Motul também apoia nesta cate-

goria, conseguiu uma boa 5.ª posição que lhe permitiu 

subir na classificação provisória, ficando a apenas um 

ponto de Lussiana e Valk.

O fim de semana foi recheado de provas de todos os 

tipos e incluiu também a realização de uma ronda da 

Pata European Junior Cup Honda, na qual a Motul é o 

parceiro em lubrificantes pelo segundo ano consecu-

tivo. Augusto Fernandez consolidou a sua posição de 

líder na classificação provisória ao vencer esta corrida 

de dez voltas pela terceira vez este ano.

Próxima prova: Portimão, Portugal, a 6 de julho. 

Ótimo desempenho de Ayrton Badovini em WSBK Evo 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

FIM World Superbike Championship / Misano

WSBK Evo Standings

01 / D. Salom, Kawasaki Racing Team, Kawasaki, 61pts

02 / N. Canepa, Athea Racing, Ducati, 43pts

03 / L. Camier, BMW, 30pts

04 / J. Guarnoni, Morillas Kawasaki, 19 pts 
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A edição de 2014 das 24 Horas de Nürburgring, de 21 

a 22 de junho, foi coroada de êxito, com nada menos de 

32 mudanças de líder da prova! Realizou-se no grande 

circuito que combina o «anel norte» e o circuito de Fór-

mula 1, mais de 25,38 km, e que presenciou as maiores 

proezas históricas em Fórmula 1 e também em resis-

tência, exigindo um talento excecional do piloto e uma 

concentração contínua. Não admira que Jackie Stewart 

lhe chamasse o «inferno verde».  

Mais de 200 carros competiram nesta corrida lendária, 

que o Audi R8 LMS da Phœnix Racing acabou de ven-

cer à frente do Mercedes SLS da Black Falcon que ficou 

apenas a três minutos, o que mostra bem a intensidade 

da prova. Graças ao tempo favorável durante todo o fim 

de semana, foi possível bater recordes, nomeadamente 

o a distância percorrida, que superou pela primeira vez 

os 4000 km (exatamente 4035,10 km).

A Motul prestou apoio técnico a várias equipas. A mel-

hor foi a Nissan GT Academy com um dos seus dois 

carros, conduzido por Heidfeld/Buncombe/Ordonez/

Strauss, a terminar na 24.ª posição da classificação 

geral (13.º na sua categoria), o que é, dado o elevado 

número de participantes e as dificuldades desta cor-

rida de resistência, um desempenho soberbo! A Subaru 

Tecnica International (STI) não ficou muito longe, ocu-

pando a 32.ª posição e o 4.º lugar da sua categoria. O 

Porsche 997 da Kremer Racing ficou no 96.º lugar, en-

quanto o Opel Astra da Lubner Event e o Toyota Corolla 

da Toyota Team Thailand ocuparam respetivamente a 

108.ª e a 109.ª posição na chegada, com o Opel a ga-

rantir o 4.º lugar na Cup 1.

Heidfeld - Buncombe - Ordonez - Strauss / Nissan GT Academy Team RJN / Nissan GT-R GT3

O «inferno verde» está à altura da sua reputação

24 Hours of Nürburgring

SP3T category results

01 / Raeder Motorsport, Audi

02 / LMS Engineering, Audi

03 / Scuderia Colonia e.V, Audi

04 / STI, Subaru

SP9 GT3 category results

01 / Phoenix Racing, Audi

02 / Black Falcon, Mercedes-Benz

03 / Rowe Racing, Mercedes-Benz

13 / Nissan GT Academy Team RJN, Nissan
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Beijing Hyundai Racing Team
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A terceira ronda do China Touring Car Championship 

(CTCC) realizou-se no Shanghai International Circuit no 

último mês de maio, e a Beijing Hyundai Racing Team, 

com o apoio da Motul, conseguiu uma vitória arrasado-

ra. A prata também foi abundante, com a equipa a levar 

para casa sete troféus no total.

Ao terminar em 1.º e 2.º em ambas as mangas, a equipa 

conseguiu um total de 45 pontos, um recorde no cam-

peonato.

A corrida começou logo a seguir ao meio-dia, com Sun 

Chao a ultrapassar David Zhu para subir ao 2.º lugar, 

enquanto Cui Yue da Beijing Hyundai Racing Team per-

maneceu em 1.º do princípio ao fim. Na segunda cor-

rida, Cui Yue lutou ferozmente com o colega de equipa 

Liu Yang, mas este acabou por cruzar a meta em pri-

meiro, com Cui Yue logo atrás. 

A Beijing Hyundai Racing Team leva sete troféus para casa! 

China Touring Car Championship / Shanghai
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