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As Oito Horas de Oschersleben a 23 de Agosto assistiram 

a muitas quedas, mesmo nas equipas da liderança. Esta 

terceira ronda do Endurance World Championship, que 

tem parceria Motul, teve igualmente um tempo instável 

com uma tempestade violenta no fim da sexta hora. Mas 

finalmente a sorte esteve com a equipa Honda Racing 

que, apesar da maré de azar nas provas anteriores, arre-

batou a vitória! Com apoio técnico da Motul, assumiu a 

liderança logo no início e os seus pilotos Julien da Costa, 

Sébastien Gimbert e Freddy Foray, conseguiram mantê-la 

durante toda a corrida.  

Entre as outras equipas Motul, a SERT foi menos feliz com 

a queda logo na primeira volta de Anthony Delhalle. O 

piloto retomou a corrida 10 minutos mais tarde, cinco vol-

tas atrás dos líderes e foi avançando até terminar em 6.º 

lugar. Detentora da pole position, a equipa Penz13 garan-

tiu o 4.º lugar e a vitória em Superstock, atrás da Junior 

Team LMS Suzuki (8.ª na geral), o que lhe permite conser-

var a posição de liderança na classificação provisória em 

Superstock.

O próximo e último encontro realiza-se a 20 e 21 de se-

tembro em Le Mans, nas 24 Horas em Moto.  

Vitórias na Geral e em Superstock para as equipas Motul! 

Julien Da Costa / Honda Racing team / Honda CBR1000RR Fireblade SP
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Wolfgang Fischer - Paulo Goncalves - Helder Rodrigues / HRC / Honda CRF450 Rally

De 20 a 30 de agosto, a 22.ª edição do Rally dos Sertões, 

com 2600 km e 1572 km de especiais em pistas brasi-

leiras, atraiu mais de 180 participantes em motos, au-

tomóveis (SSV-T3) e quads. A Motul apoiou duas equipas: 

A Honda Racing Corporation em motos e a Xtrem Plus 

em automóveis. Paulo Gonçalves conseguiu excelentes 

resultados para a Honda logo desde o início, visto que 

ganhou o prólogo e a segunda etapa, com um 3.º lugar 

na primeira. Este desempenho permitiu-lhe ascender ao 

2.º lugar na classificação geral, 39 s atrás de Marc Coma. 

«Hoje consegui um ritmo excelente,» - afirmou depois da 

segunda especial, «mas infelizmente os organizadores 

tiveram de encurtar esta etapa, pois assim poderia ter 

aumentado a minha vantagem.» O seu colega de equipa, 

Helder Rodrigues, fez também uma corrida sensacional, 

visto que ficou em 4.º na geral, com um 2.º lugar na pri-

meira etapa. 

Em Xtrem Plus, as três equipas em competição também 

estiveram na frente e, na primeira especial, Celio Vicinus 

e Pipo Mirone terminaram em 3.º. Infelizmente, um erro 

de navegação na segunda especial fê-los perder tempo, 

mas os seus colegas de equipa, Carlos Ambrósio e Car-

los Eduardo Piacentini Sachs (Cadu), terminaram em 5.º 

na classificação geral, graças aos seus resultados regu-

lares. O terceiro carro nas mãos de Leandro Torres e Idali 

Bosse está em 9.º. Faltam nove especiais para correr, 

pelo que tudo é ainda possível!  

Vitória de etapa para Gonçalves e Honda! 
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Rally dos Sertões / Goiania
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Formula Dream Racing MAMI

Todos os anos mais de 3000 estudantes participam no 

Formula Student Germany Championship (FSG). Este 

ano no início de agosto, 115 equipas encontraram-se 

no circuito de Hocknheim, incluindo 40 na categoria 

de «veículos verdes» e 75 na categoria de «veículos 

de combustão». Participaram nas provas dinâmicas e 

estáticas (incluindo uma corrida de resistência) desta 

competição, na qual os estudantes têm de conceber 

um veículo engenhoso e viável. No final das provas, a 

equipa apoiada pela Motul, a Corvallis OSU, venceu o 

campeonato na categoria Combustão, com uma van-

tagem de quase 190 pontos sobre o 2.º classificado. 

Esta equipa de uma universidade americana dominou 

as restantes tanto em termos dinâmicos e estáticos e 

já tinha vencido no FSG de 2013.  

As outras equipas com as cores Motul tiveram igual-

mente um bom desempenho, com a Universidade 

Técnica Chinesa Xiamen a conseguir terminar a cor-

rida de resistência e a obter muitos pontos nas provas 

estáticas. Uma das equipas russas mais experientes, 

a Formula Dream Racing MAMI, não foi além do 51.º 

devido a problemas técnicos imprevistos.  

Vitória para a equipa Motul Corvallis!

Formula Student Germany / Hockenheim

Combustion category results

01 / Corvallis OSU

02 / Stuttgart U 

03 / Goteborg Chalmers

26 / Xiamen Tu

51 / Moscow Mami

56 / Mumbai Somaiya
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Incrível: com ainda seis provas para disputar, Nicolas 

Schatz sagrou-se campeão francês de montanha pela quin-

ta vez consecutiva! No início de agosto venceu a corrida em 

rampa de Mont-Dore. Sébastien Petit, também com apoio 

técnico da Motul, terminou em 2.º em Mont-Dore, conser-

vando o 3.º lugar na classificação provisória. No entanto, a 

primeira ronda não foi fácil para Nicolas Schatz, conforme 

afirma: «Tive um bom arranque e atrasei o mais possível a 

primeira travagem aos famosos 311 m. Adaptei-me muito 

bem ao meu carro até à quarta curva, altura em que perdi 

ligeiramente o controlo e toquei no rail de segurança direito. 

O meu volante saiu ligeiramente do alinhamento, provavel-

mente devido a um tirante torcido pelo impacto.» Ainda as-

sim este piloto prosseguiu e garantiu o melhor tempo do fim 

de semana na terceira subida da rampa. Concluiu: «Este 

quinto título consecutivo, pela minha décima temporada 

de competição, é simplesmente incrível! Uma recompen-

sa excelente para um trabalho interminável, com a equipa 

incrível de hoje, que este fim de semana voltou a trabalhar 

como louca!»  

Schatz, campeão francês antes do fim da temporada! 

French Hill Climbing / Le Mont Dore

Sport category standings

01 / Nicolas Schatz, Norma M20 FC, 275 pts

02 / Geoffrey Schatz, Reynard 95 D, 236 pt

03 / Sébastien Petit, Norma BMW, 219 pts

04 / Alban Thomas, Reynard 01L, 147 pts 

2014 MOTUL TITLE

6TH

Nicolas Schatz / Nicolas Schatz Compétition / Norma BMW
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B-Tuning team / Volkswagen Polo

A quinta ronda da Russian Circuits Cup (RSKG) reali-

zou-se a 3 de agosto em Kazan na Rússia. Os pilotos 

da equipa B-Tuning, com apoio técnico da Motul, par-

ticiparam em duas categorias. Logo no início da pro-

va, a equipa mostrou as suas capacidades com o 2.º 

tempo de Sevostyanova nas qualificativas. Na corrida 

um, fez um bom arranque, mas um incidente na corrida 

fê-lo cair para 4.º e acabou por cruzar a meta nesta 

posição. Os diretores de prova decidiram, no entanto, 

penalizar o carro de Gryazina, visto que tinha atrasado 

Sevostyanova, permitindo que este chegasse ao 3.º 

Na corrida dois, lutou contra Rakhmatullina. Nesta cor-

rida, assumiu rapidamente a liderança, depois de um 

confronto feroz com os outros concorrentes, cruzando 

a linha de chegada em 1.º. Sevostyanova recebeu o 

troféu de vencedor, ao passo que a equipa B-Tuning 

conseguiu o melhor resultado por equipas.  

Vitória de Sevostyanova e da equipa B-Tuning 

RSKG / Kazan
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Ajou Motor College

A Korea Society Automotive Engineers (KSAE) organiza 

uma competição anual KSAE Baja & Formula, na qual 

os estudantes das universidades locais competem pelos 

lugares de honra. Estes estudantes têm de planear, pro-

jetar e depois construir veículos todo o terreno para a 

competição Baja e de pista para a Fórmula. 

Esta prova permite que os estudantes apliquem o seu 

conhecimento de todos os aspetos da engenharia au-

tomóvel para construir o veículo mais competitivo, res-

peitando os regulamentos de segurança e velocidade.

Em fevereiro a Motul estabeleceu parcerias de colabora-

ção com a Ajou Motor College e a Daelim University Col-

lege. Combinando a perícia de todos os intervenientes, 

com os produtos da Motul, as equipas de ambas as uni-

versidades mostraram a sua competitividade e tiveram 

um desempenho consistente durante toda a prova. 

Por fim, a Ajou Motor College saiu vitoriosa entre as 165 

equipas de 95 escolas, provando que combinar o melhor 

equipamento e tecnologia com lubrificantes e fluidos de 

qualidade superior é, de facto, a fórmula para o sucesso.

A Ajou Motor College lidera a competição 2014 
KSAE Baja & Formula 

KSAE Baja & Formula / Gusan
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A MotorImage Malaysia lançou recentemente o novo 

Subaru WRX e WRX STI para 2014 em Desa Park City, 

Kuala Lumpur e, mais uma vez, convidou o piloto bri-

tânico Russ Swift para divertir a multidão com o seu 

espetáculo de acrobacias único.

Como parceiro de longa data da MotorImage e do Su-

baru Russ Swift Stunt Show, a Motul voltou a marcar a 

sua presença como parceiro técnico e forneceu produ-

tos para todos os carros usados no espetáculo. O stand 

da Motul na prova também atraiu muitas pessoas inte-

ressadas em conhecer os produtos mais aptos para os 

seus veículos.

Russ Swift faz vibrar a multidão na Malásia 

Subaru Russ Swift Stunt Show

Subaru Russ Swift Stunt Show / Kuala Lumpur
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