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Tachiwaka - Hirate / Lexus Team Zent Cerumo / Lexus RC F

A 20 de julho, no circuito de Sugo e perante cerca de 

28 000 espetadores, realizou-se a corrida de 300 km a 

contar para o Super GT Championship. O tempo instá-

vel com nevoeiro e aguaceiros súbitos causou diferen-

ças nas performances por causa da escolha de pneus 

de todos participantes, fossem eles slick ou de chuva. 

A Zent Cerumo, com parceria técnica da Motul, fez 

imediatamente a escolha acertada de continuar com 

slicks, pelo que o Lexus de Tachikawa e Hirate chegou 

à liderança na volta doze e depois limitou-se a conso-

lidá-la. Depois da 12.ª volta, três Lexus ocupavam os 

três primeiros lugares, seguidos por três Nissan. O carro 

da Zent Cerumo manteve o ritmo rápido, apesar dos 

aguaceiros, e acabou por ganhar uma volta a todos os 

participantes, exceto um, e obteve a vitória. É a 16.ª de 

Tachikawa, o que lhe dá um número recorde de vitórias 

em GT500. «Manter o equilíbrio não foi fácil na pista 

molhada.» - disse o piloto japonês. «Quando voltava 

a chover, as coisas saíam relativamente bem: a pista 

não ficava demasiado molhada, pelo que os pneus 

para condições secas eram adequados. Mas quando 

começou a chover de novo no final, tive mesmo de me 

concentrar para não cometer erros.» 

As outras equipas Motul portaram-se relativamente bem 

nestas condições meteorológicas difíceis, com um 7.º 

lugar para S Road Mola e um 8.º para Weider Modulo.

Em GT300, o melhor resultado de uma equipa Motul foi 

assegurado pelo Nissan GT-R de B-Max NDDP Racing, 

que terminou em 9.º lugar.

A quinta ronda do campeonato realiza-se a 9 e 10 de 

agosto no circuito Fuji.  
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Zent Cerumo ganha a prova em GT500! 

Super GT / Sugo

Results GT500

01 / Lexus Team Keeper Tom’s, Lexus, 61pts

02 / Team Impul, Nissan, 54pts

03 / Team Lexus Zent Cerumo, Lexus, 44pts

05 / Team Nismo, 36pts

07 / Team Mola, 27pts

09 / Weider Modulo Dome racing, 22pts

10 / Keihin Real Racing, Nissan, 21pts
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Delhalle - Nigon - Cudlin / Suzuki Endurance Racing Team / Suzuki GSX-R 1000

A segunda ronda do Campeonato Mundial de Resis-

tência, as 8 Horas de Suzuka, teve lugar a 27 de julho 

em condições meteorológicas muito complicadas, com 

uma combinação de chuva forte e de sol, que causa-

ram quedas e intervenções do carro de segurança, 

além de encurtarem a corrida em mais de uma hora. 

Por uma curiosa coincidência, subiram ao pódio as três 

mesmas equipas que em 2013. A Motul prestou apoio 

técnico a várias equipas, das quais a mais bem classi-

ficada na linha de chegada foi a Honda Suzuka Racing 

Team que posicionou uma Honda CBR 1000 RR em 6.º 

lugar. A Suzuki Endurance Team, que teve de se retirar 

no Bol d’Or em abril, obteve os seus primeiros pontos 

ao ficar em 8.º, depois de Anthony Delhalle, Erwan Ni-

gon e Damian Cudlin se terem debatido todo o fim de 

semana com problemas de tração nos pneus. A SERT 

voltou a ser a mais bem posicionada entre as equipas 

permanentes do campeonato. A Team Monster Energy 

Yamaha YART também fez os seus primeiro pontos da 

temporada, com a Yamaha YZF-RR de Wayne Maxwell, 

Rick Olson e Tommy Bridewell a cruzar a linha de meta 

na 10.ª posição.

As equipas voltam a encontrar-se daqui a um mês a 23 

de agosto no circuito de Oschersleben.

Três equipas Motul no top ten 
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FIM Endurance World Championship / Suzuka

Results

01 / Musachi Harc-Pro, Honda

02 / Yoshimura, Suzuki

03 / Team Kagayama, Suzuki

06 / Honda Suzuka Racing Team, Honda

08 / SERT, Suzuki

10 / Monster Energy YART, Yamaha
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Dan Kruger

Depois de uma exigente Ilha de Man em junho, Dan Kru-

ger voltou a às corridas em circuito na China, na série Pan 

Delta China Superbike. Foi um dia 

típico de verão em Zhuhai, com uma 

mistura de chuva e de sol, o que o tor-

nou extremamente quente e húmido. 

Era a primeira vez que Kruger pilota-

va a sua 2014 Kawasaki ZX-10, tendo 

participado igualmente num teste de 

dois dias antes da qualificativa e das 

corridas consecutivas. 

Kruger teve uma performance exce-

cional e classificou-se em 3.º lugar. 

Na corrida 1 o australiano Benjamin 

Burke, um rosto habitual em super-

bikes, levou a melhor sobre Zhao, o 

piloto da Yes Yamaha.  Infelizmente, 

Kruger estava um pouco atrasado 

para lutar pela vitória e teve de se contentar com um 

seguro 3.º lugar, mas subindo ainda assim ao pódio.  No 

entanto, a segunda corrida foi muito mais 

bem disputada, pois o novo sistema de 

arranque de Kruger trabalhou muito bem 

e os três pilotos assumiram a liderança, 

mantendo-se muito próximos durante a 

primeira metade da corrida.   

Na última volta, Zhao e Ben tocaram-se, o 

que resultou na queda do chinês. Isto aca-

bou por oferecer a vitória a Ben, enquanto 

Kruger terminou numa não muito distante 

2.ª posição.  Kruger foi depois penalizado 

em 30 s por um arranque antecipado que 

o fez cair para 3.º, mas com o abandono 

de Zhao, conseguiu voltar à luta pelo cam-

peonato.

Dan Kruger festeja uma prova com dois pódios 

Pan Delta China Superbike / Zhuhai
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Team Honda Racing
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A equipa Honda Racing conservou a sua liderança 

neste campeonato e arrebatou o pódio completo no cir-

cuito de Queensland Raceway.

 Com um regresso decisivo durante o fim de semana, 

Josh Hook (N.º 16) destacou-se como vencedor global 

da ronda, à frente de Jamie Stauffer (N.º 27) e Troy Her-

foss (N.º 17).

Com um arranque impressionante na corrida um de su-

perbikes, uma série formidável de Hondas CBR1000RR 

SP avançou imediatamente para a frente dos concor-

rentes. No entanto, esta corrida pertenceu a Stauffer 

que não teve adversários à altura e cruzou a linha da 

meta com uma clara vantagem e a volta mais rápida de 

1:09,347 s. O seu colega de equipa Josh Hook ficou em 

2.º, enquanto Herfoss teve de se contentar com o 4.º, 

depois de uma luta renhida pelo 3.º lugar do pódio. De-

vido a um infeliz incidente a meio da corrida, Maxwell 

saiu de pista com mais dois outros pilotos, acabando 

por terminar na cauda do pelotão.

 Na corrida dois a equipa Honda Racing voltou a ter 

um arranque impressionante, mas Allerton conseguiu 

ficar na frente. As Hondas não deram espaço à BMW 

de Allerton e a luta pela vitória durou até ao final. Hook 

provou que está bem e que regressou verdadeiramente 

a uma boa forma: terminou em 2.º por apenas 0,112 s e 

fez a volta mais rápida, com 1:09,286 s. Maxwell termi-

nou em 3.º, Herfoss em 4.º, e Stauffer em 5.º lugar, com 

apenas 0,485 s entre as primeiras quatro posições.

 A corrida final do dia parecia destinada a dar a segun-

da vitória em corridas de superbike a Troy Herfoss, visto 

que assumiu a liderança logo no início e a manteve até 

ao último momento. Herfoss correu extremamente bem, 

mas foi derrotado por Allerton na linha de chegada por 

apenas 0,032 s. Hook terminou em 3.º, Stauffer em 4.º 

e Maxwell em 5.º

A equipa Honda Racing faz 1-2-3 na terceira ronda do 
Australasian Superbike Championship Championship 

Australasian Superbike Championship / Queensland
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Kevin Strijbos / Rockstar Energy Suzuki Factory / Suzuki RM-Z450

Apesar de o seu colega de equipa Clement Desalle ter 

sido obrigado a abandonar devido a uma lesão no es-

cafoide, Kevin Strijbos conseguiu a sua primeira vitória 

da temporada para a Rockstar Energy Suzuki na ronda 

de MX GP no circuito de Loket, que se realizou na Repú-

blica Checa a 27 de julho. Cerca de 21 500 espetadores 

juntaram-se em redor do extenso circuito para ver como 

Desalle ganhava a liderança na corrida um, antes de 

abrandar o ritmo por causa da lesão e deixar o caminho 

aberto para o seu colega de equipa que seguia logo 

atrás. O vencedor, Strijbos, terminou quase 10 s à frente 

de Jeremy Van Horebeek. Na corrida dois, deparou-se 

com a resistência de Horebeek e Cairoli, que termina-

ram por esta ordem, mas o 3.º lugar permitiu-lhe ficar 

em 2.º na classificação geral do dia, o que constitui o 

seu melhor resultado da temporada. «Não senti quais-

quer problemas na corrida um e fiz um bom arranque.»- 

disse Strijbos. «Na corrida dois, tentei ultrapassar Cairoli 

e quase consegui... Mas estou muito satisfeito por subir 

ao pódio! Entretanto, Desalle decidiu, em conjunto com 

a equipa, recuperar da lesão antes de voltar a correr.  

Em MX2, a Motul apoiou a Standing Construct, cujo pi-

loto, Valentin Guillod, também conseguiu o seu melhor 

resultado do ano. Depois do holeshot na corrida um, ter-

minou em 3.º nas duas corridas consecutivas, o que lhe 

deu um 2.º lugar na geral. Pela Rockstar Energy Suzuki, 

Jeremy Seewer obteve um ótimo 6.º lugar na corrida um, 

mas, na segunda, um arranque medíocre e uma saída 

de pista impediram-no de fazer melhor que 11.º  

Em EMX125, Brian Hsu, também a correr para a Suzuki, 

assegurou a sua terceira vitória consecutiva, ao vencer 

as duas corridas. Chega assim à liderança do campeo-

nato, quando falta apenas uma prova nesta categoria.  

Os pilotos e as equipas voltam a encontrar-se a 3 de 

agosto na Bélgica no circuito Lommel.  

FIM MXGP / Loket

Primeira vitória para Strijbos em MX GP! 

Standings MX1

01 / Antonio Cairoli (KTM), 619 pts

02 / Jeremy Van Horebeek (Yamaha), 562 pts

03 / C. Desalle, Rockstar Energy Suzuki, 484 pts

04 / K. Strijbos, Rockstar Energy Suzuki, 469 pts
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Valentin Dardillat / Cobra Watercraft

A segunda das três rondas do Euro Jet Ski Tour decorreu 

em Pochlarn, na Áustria.  O campeão em título e líder na 

classificação provisória, Valentin Dardillat voltou a gan-

har na categoria Pro Ski GP no final das três corridas. 

Regular e perspicaz em cada uma das mangas, o piloto 

da Cobra Watercraft, com apoio técnico da Motul, au-

mentou ainda mais a distância que o separava de Kevin 

Reiterer. Nas suas palavras: «Na corrida um arranquei 

em 3.º mas depressa cheguei ao 2.º lugar. Aproximei-

me de Ken na frente, mas tive de me contentar com a 2.ª 

posição. Na corrida seguinte, o meu arranque foi ainda 

melhor, pois fiquei logo na frente e mantive uma van-

tagem clara até à meta. E depois acabei por ganhar a 

última corrida.» Dardillat de facto conseguiu o 1.º lugar, 

porque os dois pilotos da frente ignoraram involuntaria-

mente uma baliza em diversas ocasiões, o que originou 

uma penalização que lhe deu a vitória. 

A final do campeonato decorrerá a 24 de agosto em 

Doncaster, Inglaterra. 

Dardillat aumenta a distância no campeonato 
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Euro Jet Ski Tour / Pochlarn
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Standings
01 / Valentin Dardillat, 347 pts

02 / Kevin Reiterer, 294 pts

03 / Jeremy Rathoin, 268 pts


