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Aleix Espargaro / NGM Forward Yamaha

O oitavo Grande Prémio de Motociclismo do ano reali-

zou-se a 28 de junho na catedral de Assen e atraiu uma 

multidão de 90 000 espetadores maravilhados com uma 

prova particularmente notável. Com atraso devido à chu-

va, o resultado na corrida foi decidido parcialmente pela 

escolha de pneus dos pilotos e pela mudança de moto na 

altura mais favorável. Marc Marquez conquistou a vitória, 

sendo a primeira vez que um piloto vence as primeiras 

oito provas da temporada na categoria principal, desde 

Giacomo Agostini em 1971.

Os resultados também foram muito positivos para as 

equipas apoiadas pela Motul. Por exemplo, para a NGM 

Forward Racing, Aleix Espargaro começou por conse-

guir a pole position, a primeira da sua carreira! Durante a 

corrida, conseguiu manter-se durante várias voltas na 3.ª 

posição, atrás de Marquez e Dovizioso, antes de ceder 

perante Dani Pedrosa e ficar num excelente 4.º lugar. «A 

luta com Dani Pedrosa na Honda de fábrica foi renhida, 

mas tremendamente emocionante.» - disse o piloto es-

panhol. «Fizemos uma boa pontuação e agora estou em 

6.º na classificação geral.» 

Para a Yamaha Tech3, Bradley Smith arrancou com pneus 

de chuva e demorou um pouco até mudar para slicks, o 

que acabou por atrasá-lo, mas teve um final espetacu-

lar ao fazer o terceiro melhor tempo da corrida na última 

volta, não chegando ao 7.º lugar por apenas um décimo 

de segundo. Terminou assim em 8.º: «Este resultado é 

um pouco frustrante, porque, se tivesse parado antes 

para mudar de moto, poderia ter lutado pelo 4.º lugar» 

- reconheceu o piloto britânico. O resultado deste fim de 

semana permitiu-lhe manter a mesma posição no cam-

peonato. 

A próxima prova realiza-se no circuito de Sachsenring a 

13 de julho na Alemanha.
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Soberbo 4.º lugar para Aleix Espargaro! 

FIM MotoGP World Championship / Assen

Standings

01 / Marc Marquez, Honda, 200 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha, 128 pts

03 / Dani Pedrosa, Honda, 128 pts

06 / A. Espargaro, NGM F. Racing Yamaha, 67 pts

07 / Pol Espargaro, Yamaha Tech3, 58 pts

10 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 48 pts
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ART GP / McLaren MP4-12C GT3

Esta corrida de três horas no circuito de Paul Ricard, realizada 

a 29 de junho, começou com uma colisão: dos dois McLarens 

inscritos pela ART Grand Prix, aquele que liderava a classifica-

ção por pilotos teve de abandonar na primeira volta devido a 

uma suspensão partida depois de um embate com um Jaguar. 

Mas o segundo carro desta equipa apoiada pela Motul, que 

tinha conseguido a pole position, alcançou a liderança. Como 

consequência das mudanças de piloto e o avanço no tráfego, 

iniciou-se então uma luta acesa com o Bentley da M-Sport, 

que acabou por levar a melhor. O McLaren da ART Grand Prix 

não conseguiu a vitória por apenas 1,1 s! Com estas classifi-

cações, a equipa mantém o seu 1.º lugar no campeonato. «O 

Bentley era mais rápido na reta,» - concluiu Nicolas Lapierre, 

« e era difícil superá-lo. Foi um fim de semana muito positivo, 

que nos deu confiança para as 24 Horas de Spa. Vamos para 

vencer. O nosso desempenho está à vista e a equipa é muito 

consistente.» 

A corrida decorreu em condições especiais, visto que, depois 

dos treinos durante o calor do dia, o início teve lugar mesmo 

antes do pôr do sol. 

Em Pro-Am, a TDS Racing conseguiu uma vitória espetacular, 

depois de ter feito o melhor tempo nos treinos.  Hassid e Cas-

burg realizaram uma corrida magnífica: chegaram à liderança 

no final da segunda hora e não a largaram até ao final, ficando 

assim em 6.º na classificação geral. Com esta vitória, a equipa 

sobe no campeonato. «Queria agradecer a toda a equipa pelo 

seu trabalho esplêndido,» - disse Nick Casburg, «que tornou 

o carro cada vez mais rápido à medida que a prova avançava 

(...). Não tivemos muita sorte nas duas primeiras provas, mas 

acabámos por ser recompensados!»  Também é necessário 

mencionar o excelente 3.º lugar em Pro-Am da equipa Nissan 

GT Academy.

Na próxima corrida a 26 de julho, o desafio é ainda maior, pois 

dura 24 horas e as equipas vão disputá-la no circuito de Spa.  
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Pódio para a ART Grand Prix 
e vitória para a TDS Racing em Pro-Am! 

Blancpain Endurance Series / Paul Ricard

Pro-cup Standings (team)

01 / ART Grand Prix, 61 pts

02 /  M-Sport Bentley, 60pts

03 / Saintéloc Racing, 42 pts



Round

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

27Motul.Sport.News

Motul Motostar British Championship

Durante o fim de semana de 28 e 29 de julho, reali-

zou-se no circuito escocês de Knockhill a quarta ronda 

do campeonato britânico de superbikes, no qual a 

Motul participa como fornecedor oficial de lubrificantes 

desde o início do ano. O tricampeão Ryuichi Kiyonari 

voltou ao seu melhor na corrida um, oferecendo à BMW 

a sua primeira vitória na série. Mas Shane Byrne, líder 

do campeonato, venceu a corrida dois e fortaleceu 

a sua posição. No entanto, admitiu no final da prova: 

«Esta vitória foi uma das mais difíceis da temporada. 

(…) Sabia que Kiyo era o adversário a vencer. Parecia 

um robot com um chip especial que o obrigava a um 

ritmo fenomenal!    Precisámos de fazer alguma coisa 

especial para o derrotar e estou satisfeito por termos 

conseguido!

A Motul também é o patrocinador do Motul Motostar 

British Championship, uma das corridas secundárias 

destinada especificamente a jovens pilotos com motos 

de 125 cc. A vitória foi para Jordan Weaving, mas Ed-

ward Rendell, 2.º no campeonato no ano anterior, está 

agora na frente da classificação provisória.  

Os pilotos voltam a encontrar-se de 18 a 20 de julho 

para a quinta ronda no circuito de Brands Hatch.
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Byrne consolida a sua liderança apesar dos 
resultados de Kiyonari 

British Superbike / Knockhill

Motul Motostar British Championship Standings

01 / E. Rendell, Banks Racing, 90 pts

02 / T. Taylor, PPW Racing, 49 pts

03 / A. Shelton, E3 Motorsport, 49 pts
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Adam Kerenyi / BMW M3

Pela primeira vez uma ronda do King of Europe Cham-

pionship foi realizada em Inglaterra no circuito de Lyd-

den Hill, perto de Dover, a 29 de junho.  De forma pouco 

habitual, as provas decorreram numa pista seca, o que 

tornou os duelos ainda mais espetaculares nesta série 

com parceria da Motul. Esperava-se um confronto entre 

os pilotos britânicos e os da Europa continental e assim 

aconteceu, em particular, com os ótimos desempenhos 

dos ingleses Paul Smith, antigo juiz do campeonato, 

e Michael Marshall. Os pilotos italianos sofreram uma 

pesada derrota, com Francesco Conti a ter de lidar com 

uma avaria mecânica já no Top 16. No final, Adam Kere-

nyi, com o apoio técnico da Motul, acabou por vencer, 

depois de um último duelo com Paul Smith, e Michael 

Marshall terminou em 3.º depois de eliminar Benjamin 

Boulbes. Esta é a terceira vitória da temporada para o 

piloto húngaro, o que lhe permite consolidar uma vanta-

gem significativa no campeonato.  

A Motul também apoiou Nikolett Szanto, que não teve 

a mesma sorte. Foi forçada a abandonar ainda antes 

de participar no Top 32 devido a um problema técnico.

As equipas vão voltar a encontrar-se na Polónia, a 12 de 

julho, para a quarta ronda da temporada.  
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Terceira vitória consecutiva Adam Kerenyi! 

King of Europe Pro Series  / Lydden Hill

ProSeries Standings

01 / Adam Kerenyi, 382 pts

03 / Benjamin Boulbes

02 / Steve Biagionni
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Vittorio Iannuzzio / HPC-Power Suzuki Racing Teami / Suzuki GSX-R

A quarta ronda do IDM Superbike Championship rea-

lizou-se no circuito de Nürburgring durante o fim de 

semana de 28 e 29 de junho. A Motul apoiou duas equi-

pas na categoria de Supersport 600: Team Suzuki Laux 

ADAC Sachsen e HPC-Power Suzuki Racing Team. A 

corrida um decorreu numa pista encharcada, com a 

vitória a ir para Roman Stamm, à frente de Marvin Fritz. 

Os dois pilotos da equipa HPC-Power Suzuki tiveram 

um bom desempenho, com Vittorio Iannuzzio a terminar 

em 4.º, logo seguido pelo seu companheiro de equipa, 

Christian Stange. Na corrida dois, Sarah Heide provou 

ser a melhor entre os pilotos Motul ao conseguir um hon-

roso 7.º lugar, embora logo atrás tenha ficado Christian 

Stange. Vittorio Iannuzzio teve de abandonar a corrida 

depois de uma queda.

A próxima prova deste campeonato vai realizar-se no 

circuito de Schleiz, a 20 de julho.

Os pilotos Motul continuam nos dez melhores

01 02 03 04 05 06 07 08

IDM Superbike Supersport 600 / Nürburgring
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Standings

01 / Fritz, Bayer-Bikerbox Racing, 176 pts

05 / Lannuzzio, HPC-Power Suzuki Racing T. , 72 pts

09 / Stange, HPC-Power Suzuki Racing Team, 59 pts

10 / Heide, Suzuki Laux ADAC Sachsen, 51 pts


