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Volkswagen Polo 1.6 16V

A quarta ronda da Russian Volkswagen Polo Cup real-

izou-se a 27 e 28 de junho na República de Carélia, 

como parte do “Rali Noites Brancas”, e contou para o 

campeonato russo de ralis. Participaram nada menos 

que 84 equipas , com 12 inscrições na Polo Cup. To-

dos os automóveis foram preparados pela Academia do 

Rali, de acordo com as regras da Classe N 1600.

O Rali Noites Brancas foi a corrida mais extensa para a 

Polo Cup, com uma distância total de 547 km, incluindo 

11 especiais que totalizaram 124 km. Apesar do favorito 

ser Alexei Ignatov, a vitória foi para Michael Krivospit-

sky, que afirmou: “O Alexei infelizmente teve de aban-

donar a corrida depois de uma avaria e ofereceu-nos 

a vitória. O tempo estava muito húmido, o que tornou 

a pista bastante escorregadia, mas a corrida foi muito 

interessante.

O 2.º lugar foi para Arkady Bogomolov: “Gostei partic-

ularmente do último troço.” - explicou. “Lutámos bem 

debaixo de um aguaceiro e esta chuva acabou por nos 

ajudar a ganhar alguns lugares.” 

Finalmente, o 3.º no pódio foi Vladimir Melnikov que re-

sumiu assim os acontecimentos: “Uau, foi um rali a sé-

rio! Muito rápido. Em comparação, penso o Strugi Red 

Rally vai ser fácil.”

Krivospitsky vence depois de saída de Ignatov 

Volkswagen Polo Cup / Republic of Karelia
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Brian Hsu / Rockstar energy suzuki europe / suzuki RM 125

No Grand Prix of Lommel na Bélgica a 3 de agosto, 

sucesso para as equipas Motul na categoria EMX125. 

Numa pista difícil tão cansativa como areosa e diante 

de 21 000 espetadores, Bruan Hsu conseguiu um 

consistente 2.º lugar (3.º nas duas corridas) para a 

Rockstar Energy Suzuki, o que lhe deu o título europeu, 

o primeiro da equipa! 

A corrida belga foi, de facto, a última da temporada 

nesta categoria. No entanto, isto não significa o fim da 

competição para o jovem alemão, que irá participar 

no encontro de Bastogne no próximo fim de semana e 

tentar a conquistar o título mundial de Junior 125 cm3. 

Hsu comentou estes resultados da seguinte forma: «O 

início da temporada não foi muito bom, mas fui melho-

rando desde então. Na última ronda em Locket, sabia 

que tinha de ganhar alguns pontos antes da pista mui-

to areosa de Lommel. Hoje as coisas correram muito 

bem, embora tenha sido uma corrida dura. Certifiquei-

me de que ficava na 2.ª posição nos resultados com-

binados, em vez de correr demasiados riscos e perder 

o campeonato.”

Na categoria MX1, Desalle voltou a não comparecer de 

forma a permitir que a sua lesão no pulso cure e Stri-

jbos chegou ao 5.º lugar nos resultados combinados. 

Está agora em 3.º na classificação. 

Glenn Coldenhoff regressou à classe MX2 depois 

de uma lesão no joelho que o manteve afastado das 

pistas. O seu desejo de conseguir um bom resultado 

compensou a sua condição física ainda mediana e 

terminou em 7.º na primeira corrida. O seu colega de 

equipa, o principiante Jeremy Seewe, competiu pela 

primeira vez em Lommel e terminou em 12.º, um bom 

resultado dadas as circunstâncias complicadas. 

As equipas vão agora cruzar o Atlântico, rumo à Amé-

rica do Sul para as duas últimas rondas da temporada 

no Brasil e no México. 

Round 01 02 03 04 05 06 07

FiM european MX 125 championship / Lommel

Primeiro título europeu para Hsu e a Rockstar Ener-
gy Suzuki!

eMX125 standings

01 / Brian Hsu, suzuki, 268 pts

02 / Alvin Östlund, Yamaha, 252 pts

03 / Davy Pootjes, KtM, 216pts
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Kawasaki Motors Benelux - Motul

Desde o início de 2014 que a Motul tem sido o lubri-

ficante recomendado para a Kawasaki Benelux e esta 

parceria ficou concluída com assinatura em junho de 

um contrato de cinco anos. 

A Motul e a Kawasaki já têm uma longa história comum, 

pois em 1992 Scott Russel venceu vários campeonatos 

para a equipa Motul Kawasaki. Além da vitória do AMA 

Superbike Championship em 1992/3, Russel também 

venceu a Daytona 200 um recorde de cinco vezes. A 

parceria Motul e Kawasaki nos desportos motorizados 

continua sólida nos dias de hoje com Arie Vos a dominar 

o campeonato neerlandês de superbikes e com a inscri-

ção da equipa MRS patrocinada pela Motul no campeo-

nato mundial de superbikes (classe Evo).

Na região do Benelux os produtos Motul são distribuídos 

pela Motana.  Desde o início dos anos 80 que a Motana 

oferece uma vasta gama de produtos e acessórios de 

qualidade para motociclos e moto quatros. Jan Decrock, 

Diretor-Geral de Motana Benelux disse: «Estamos muito 

contentes com esta parceria que irá fortalecer ambas 

as marcas. Temos a certeza de que valerá a pena nos 

próximos cinco anos. A Kawasaki é uma marca em 

crescimento e é uma honra para nós contar com esta 

marca.»

Henk Salomons, diretor da Kawasaki Motors Benelux, 

confirma esta visão: «A Motul é uma marca de quali-

dade, o parceiro ideal para nós.  A parceria vai abran-

ger diversos aspetos e todos os consumidores iram 

beneficiar disso!» 

Um contrato de cinco anos a fechar o negócio com a 
Kawasaki Benelux 

Partnership agreement / Kawasaki Motors Benelux
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ivan Gorev / Motorrika Racing team / Kawasaki ZX-10R

A quarta ronda do campeonato russo de superbikes de-

correu no circuito de Nizhny Novgorod com bom tempo 

e diante de uma multidão de entusiastas. Para a Motor-

rika Racing Team, que tem o apoio técnico da Motul, e 

para o seu piloto Ivan Gorev, o fim de semana correu 

extraordinariamente bem. Depois de fazer o 3.º tempo 

mais rápido nas qualificativas, teve um bom arranque, 

ao passo que o campeão em título Maxim Averkin sofreu 

uma penalização por arrancar antes do sinal verde. 

Gorev deu por si a disputar a corrida com Dmitry Mayo-

rov e acabou por terminar em 3.º, com a vitória a caber 

a um dos melhores pilotos russos, Vladimir Ivanov. Além 

deste pódio, Ivan Gorev também ficou em 1.º na catego-

ria STK 1000, à frente de Anton Rozhenk e Vyacheslav 

Inozemtsev. Ivan Goveb resumiu assim o fim de sema-

na: «A corrida foi boa, com a vitória na classe e o 3.º 

lugar na geral. Além disso a equipa conseguiu recolher 

informação preciosa. A minha Kawasaki foi espetacular 

em desempenho e fiabilidade e permitiu-me alcançar 

este bom resultado. Melhoro de cada vez que corro e 

queria agradecer a toda a equipa e ao nosso mecânico. 

Conhecemos o nosso potencial e o meu principal obje-

tivo é aproveitá-lo ao máximo.”

Vitória para Gorev na classe STK 1000! 

Russian superbike Championship / Nizhny Novgorod
Round 01 02 03 04 05
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tengku Amirul / Motul Yamaha YY Pang Racing

A Motul Yamaha YY Pang Racing Team manteve a sua 

ótima forma desta temporada e estabeleceu um novo 

recorde ao conquistar todos os lugares no pódio na 

categoria CP115 do Malaysian Cub Pix em Pahang. 

Além deste resultado, a equipa também levou para 

casa o Prémio de Melhor Equipa, fazendo jus assim à 

sua reputação vencedora. 

As qualificativas ofereceram à equipa toda a linha da 

frente. Este resultado foi seguido de um arranque de 

corrida perfeito com todos os quatro pilotos a afasta-

rem-se rapidamente do resto do pelotão.

A partir desse momento, a corrida foi disputada entre 

estes quatro, que trocavam rapidamente de posi-

ções, sendo apenas nas últimas voltas que se ficou 

a conhecer a classificação. Foi quase um resultado 

de sonho: toda a equipa Motul Yamaha YY Pang na 

liderança do princípio ao fim, até que um dos pilotos 

caiu durante a última volta. 

Ainda assim, foi um resultado excecional.  Depois de 

um ano de 2013 dececionante, 2014 afigura-se como 

o ano desta equipa, visto que ocupa atualmente as 

duas posições da frente na classificação do campeo-

nato.

A segunda metade do temporada irá continuar com a 

corrida de Perak mais para o fim deste mês.

Motul Yamaha YY Pang tiñe el podio de rojo 

Malaysian Cub Prix / Temerloh

CP115 standings

01 / Motul Yamaha YY Pang A, 162 pts

02 / Motul Yamaha YY Pang B, 127 pts

03 / GiVi Honda Yuzy Racing, 93 pts

CP115 Results

01 / Md izzat Zaidi, Motul Yamaha YY Pang

02 / Zaidy Md Zaifaizal, Motul Yamaha YY Pang

03 / T. A. Haffirudin, Motul Yamaha YY Pang
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Keita sawa - Mok Weng sun / Clearwater Racing / Ferrari 458 italia Gt3

As rondas 5 e 6 do muito competitivo 2014 GT Asia 

Championship decorreram no Fuji International Speed-

way e a Clearwater Racing, com parceria técnica da 

Motul, ficou com três dos seis lugares no pódio deste 

fim de semana.

Com um total de três carros (dois Ferrari 458 Italia GT3 

e um McLaren MP4-12C), teve de enfrentar a feroz com-

petição de várias equipas e pilotos experientes.

A ronda 5 no sábado ficou marcada por um excelente 

arranque para a equipa com o vencedor da corrida Fuji 

de 2013, Mok Weng Sun, a conquistar a vitória ao lado 

do seu colega de equipa, o japonês Keita Sawa.  A 

pouco mais de dois segundos atrás ficou a dupla que 

lidera atualmente o campeonato de Rob Bell e Hiroshi 

Hamaguchi no seu McLaren MP4-12C.

O tempo e as condições da pista eram traiçoeiras no do-

mingo, com uma visibilidade quase nula por causa dos 

borrifos dos pilotos da frente. A corrida começou com 

o piloto da pole-position Hamaguchi a liderar o pelotão 

e, conforme esperado, a corrida de uma hora que se 

seguiu esteve repleta de emoção fortes causadas pela 

chuva. Apesar dos seus esforços, Bell e Hamaguchi 

da Clearwater não conseguiram manter o seu registo 

perfeito de terminarem no pódio em todas corridas. Os 

vencedores da ronda 5, Sawa e Mok, pareciam determi-

nados a cruzar a meta à frente de todos, mas acabaram 

por perder para o Audi R8 da Absolute Racing e tiveram 

de se contentar com um respeitável 2.º lugar.

Realizadas seis rondas nesta série de 13, a Clearwater 

lidera agora o campeonato por equipas com uma van-

tagem confortável de 43 pontos para a segunda Craft 

Bamboo AMR. 

Mais tarde neste mês as equipas viajarão até à pista 

muito familiar, além de circuito de origem de muitos pilo-

tos, de Sepang na Malásia.

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

A Clearwater Racing faz mais um excelente resultado 

Gt Asia / Fuji

standings

01 / Clearwater Racing, 157 pts

02 / Craft Bamboo AMR, 114 pts

03 / Absolute Racing, 85 pts
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