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Depois de resultados muito consistentes ao longo de 

toda a temporada, que incluíram vários pódios conse-

cutivos, Matt Moss defendeu com êxito o seu título na 

final dos MX Nationals, o campeonato australiano de 

motocrosse, a 31 de agosto em Coolum. Moss iniciou 

o fim de semana com uma liderança confortável de 37 

pontos, pelo que um 5.º lugar na geral das três corridas 

foi suficiente para vencer o campeonato com uma van-

tagem de 13 pontos. 

De acordo com Moss: «Foi realmente complicado usar 

a placa vermelha desde o início da época, que foi mais 

exigente que no ano passado. Mas, de uma forma glo-

bal, o campeonato deste ano foi um enorme sucesso 

para a equipa Motul Suzuki. Enfrentámos desafios es-

plêndidos, aprendemos muito e vamos tentar manter-

nos a este nível. Estou muito contente, porque não é 

fácil defender o título de campeão e nós conseguimos 

fazê-lo. A RM-Z450 teve um bom desempenho durante 

todo o ano e a equipa conseguiu tirar o melhor partido 

dela. Assim, quero agradecer a todos aqueles que par-

ticiparam e se empenharam nesta aventura!» 

A equipa com parceria da Motul vai agora concentrar-

se, juntamente com Moss, no campeonato australiano 

de motocrosse que começará em Bathust, Nova Gales 

do Sul, a 10 de outubro.

Team Motul Suzuki / Matt Moss / Suzuki RM-Z450
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Matt Moss da equipa Motul Suzuki ganha o título em 
MX Nationals pela segunda vez consecutiva! 

MX Nationals / Queensland

MX1 Standings

01 / Matt Moss, Team Motul Suzuki, 789 pts

02 / Kirk Gibbs, KTM Racing Team, 776 pts 

03 / Billy Mackenzie, CDR Yamaha, 734 pts
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Pol espargaro / Monster energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Depois de um mau momento em Brno, Marc Marquez 

não demorou muito a recompor-se, ganhando a 31 de 

agosto o Grande Prémio de Silverstone, diante de 138 

000 espetadores. Para a Yamaha Tech3, com apoio téc-

nico da Motul, Pol Espargaró conseguiu terminar em 6.º 

lugar, na frente das equipas privadas. Depois de asse-

gurar o terceiro melhor tempo no aquecimento, partiu da 

8.ª posição da grelha de partida e conseguiu avançar 

dois lugares. «No fim de contas, posso estar contente 

com o meu 6.º lugar, porque o início da corrida não foi 

fácil.» - comentou o piloto espanhol. «Demorei algum 

tempo até encontrar o meu ritmo, porque tivemos de 

arriscar e correr com um pneu dianteiro duro, que ainda 

não tínhamos experimentado este fim de semana.» Com 

o seu colega de equipa, Bradley Smith, houve desapon-

tamento: depois de um início brilhante da corrida, no 

qual se bateu de uma forma espetacular com Andrea 

Iannone, um aro traseiro fendido obrigou-o a passar 

pelas boxes. Ainda conseguiu recomeçar, mas não foi 

além do 22.º lugar. «Este fim de semana foi positivo até à 

corrida, a equipa tinha feito um trabalho excelente, mas 

estas coisas acontecem.» - concluiu Smith de forma 

filosófica. Para a NGM Forward Racing, Aleix Espargaró 

conquistou o 9.º lugar, o que lhe permite manter a 6.ª 

posição no campeonato. O próximo encontro vai ser em 

São Marino a 14 de setembro.  

Pol Espargaró na frente das equipas privadas 
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FiM MotoGP World Championship / Silverstone

Standings

01 / Marc Marquez, honda, 288 pts

02 / Dani Pedrosa, honda, 199 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 189 pts

06 / A. espargaró, NGM F. Racing Yamaha, 92 pts

07 / Pol espargaró, Yamaha Tech3, 88 pts

10 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 65 pts
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New Motul motorhome

Depois de já ter participado em vários eventos, a Motul 

Rússia decidiu comprar a sua própria autocaravana, 

equipada e decorada de acordo com o seu gosto e as 

suas necessidades.

Construído em França pela Oxygen Camping Cars, este 

veículo pode alojar seis pessoas e receber mais de 30 

convidados, e o compartimento traseiro consegue trans-

portar até três motociclos e um quad ou 400 kg de equi-

pamento. Permite viajar em conforto e fazer excelentes 

apresentações em eventos, com duas áreas que podem 

ser dispostas no exterior: uma pode acolher os parceiros 

e está completamente abrigada da chuva, e uma outra 

onde o público pode ver os produtos em exposição e 

os motociclos. Esta autocaravana é um instrumento de 

comunicação e receção valioso, que em breve poderá 

ser vista nos circuitos, exposições e provas da Rússia e 

dos países vizinhos.  

Motul Rússia compra uma nova autocaravana! 

New Motul motorhome
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A quinta ronda do campeonato francês de superbikes 

decorreu no circuito de Carole a norte de Paris, no 

último fim de semana de Agosto. A Motul era o par-

ceiro técnico de várias equipas (Team Race Expe-

rience, Cheroy Motorsport e Suzuki Junior LMS) cujos 

pilotos conseguiram resultados brilhantes. Em Super-

bike, Etienne Masson arrebatou a vitória no sábado e 

Gregg Black no domingo, sendo ambos pilotos Motul. 

Sébastien Gimbert foi sucessivamente 4.º, depois 3.º 

nas duas corridas, o que lhe permitiu manter o 2.º lugar 

na classificação provisória. Na corrida de domingo, os 

quatro homens da frente voaram com graciosidade 

neste pequeno circuito para enorme prazer dos cerca 

de 5000 espetadores e na presença de Jacques Bolle, 

presidente da Federação Francesa de Motociclismo. 

Em Moto3, a Motul fez parceria com a Team Race Ex-

perience, cujos pilotos receberam muita atenção: os 

resultados de Hugo Casadesus, 2.º no sábado e 3.º 

no domingo, permitiram-lhe usar a coroa de campeão 

francês mesmo antes da última prova em Nogaro! Por 

outro lado, o seu colega de equipa, Mickael Coupé, 

venceu o campeonato Junior: a equipa gerida por Sé-

bastien Gimbert alcançou assim o sucesso completo.  

Também merece referência a excecional participação 

do norte-americano Jayson Uribe, um experiente piloto 

do Superbike Britânico e mais em particular do Motul 

Motostar Championship, que entrou na prova na cate-

goria Moto3 com o apoio da Motul. Com as cores da 

Team Race Experiences, Jayson chegou em 10.º na 

corrida 1 e em 9.º na 2. 

Os pilotos Motul dominam as corridas do fim 
de semana
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French Superbike Championship / Circuit Carole

SBK Standings

01 / Gregory leblanc, 238 pts

02 / Sébastien Gimbert, 190 pts

03 / etienne Masson, 179 pts

05 / Gregg Black, 154 pts

07 / Axel Maurin, 118 pts

Mickael Coupe - hugo Casadesus - Jayson uribe / Team Race experience

2014 MoTul TiTle
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Jin - hartshorne - Bradley / eurasia Motorsport / oreca 03 - Nissan 

A segunda ronda da Asian Le Mans Series, as 3 Horas 

de Fuji, realizou-se a 31 de agosto no famoso circuito 

japonês. Para a Eurasia Motorsport, com a parceria da 

Motul, os treinos foram promissores, com a pole posi-

tion, mas a corrida começou mal, pois os Oreca 03 da 

equipa foram-se abaixo na grelha de partida e perde-

ram logo duas voltas. Menos de uma hora mais tarde, 

Richard Bradley já tinha recuperado até ao 2.º lugar. 

No entanto, na volta 23, o Morgan pilotado por Keiko 

Ihara, que estava na frente, saiu de pista, sendo obri-

gado a ir às boxes. O Oreca 03 aproveitou para assu-

mir a liderança, mas recebeu uma penalização de dois 

minutos pelo arranque assistido na grelha e viu como 

o Morgan passou para a frente, arrebatando a vitória. 

Ainda assim a equipa Eurasia Motorsport fez um bom 

resultado e este excelente 2.º lugar vai ser vantajoso 

no campeonato. 
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Asian le Mans Series / Fuji

Eurasia Motorsport no segundo lugar do pódio 

Results

01 / Tung/Cheng/ihara, oak Racing Team

02 / Jin/hartshorne/Bradley, eurasia Motorsport

03 / Chen/Tanigawa/Van Dam, Team AAi
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Super GT / Suzuka

Matsuda-Quintarelli / Motul Autech / Nissan GT-R GT500

A 43.ª edição do Suzuka 1000 km realizou-se a 31 de 

agosto com um tempo menos quente que o habitual 

para esta altura do ano. Perante cerca de 36 000 es-

petadores, o carro da equipa Tom arrancou na frente, 

mas ao longo da prova o Nissan GT-R da Motul Autech 

foi-se aproximando do líder e na 116.ª volta os dois 

carros estavam lado a lado!  Por fim, o Nissan cruzou 

a linha da meta no 2.º lugar, enquanto o Honda NSX 

de Weider Modulo, também com parceria técnica da 

Motul, ficou em 3.º Este resultado permite à Motul Au-

tech manter o 1.º lugar na classificação provisória, com 

apenas duas corridas para disputar. A Weider Modulo 

sobe para a 5.ª posição.

Em GT300, a Mugen Honda obteve o melhor resultado 

de uma equipa Motul, terminando na 8.ª posição.

A penúltima ronda da temporada vai realizar-se a 4 e 5 

de outubro na Tailândia. 

A Motul Autech assume a liderança do campeonato! 

GT500 Standings

01 / Motul Autech, 60 pts

02 / lexus Team Keeper Tom’s, 56 pts

03 / Team impul, 49 pts

05 / Weider Modulo, 47 pts
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Paulo Goncalves / hRC / honda CRF450 Rally

A 22.ª edição do Rally dos Sertões esteve à altura das 

expectativas e os pilotos e as respetivas máquinas 

foram verdadeiramente colocados à prova. A equipa 

Honda HRC, com o apoio técnico da Motul, conseguiu 

chegar à meta com os seus dois pilotos na 2.ª e 4.ª 

posição, um resultado brilhante dadas as dificuldades 

das pistas, que incluíam 1500 km de especiais. Pau-

lo Gonçalves arrebatou quatro vitórias de etapa em 

sete possíveis e o rali foi disputado ferozmente entre 

os pilotos da frente.  O seu colega de equipa, Hélder 

Rodrigues, falhou o pódio por uma unha negra, tendo 

a equipa Honda HRC assim mantido um comporta-

mento regular durante toda a prova. Paulo Gonçalves 

concluiu: «Estou muito contente com o trabalho na 

equipa, (...) e vamos continuar a lutar. Ainda falta uma 

prova em Marrocos, que é decisiva para o título.» 

Na categoria de automóveis, a Xtrem Plus com par-

ceria da Motul inscreveu três equipas ao volante de 

Polaris RZR 900XT. O melhor, nas mãos de Leandro 

Torre e Idali Bosse, alcançou um magnífico 4.º lugar na 

classificação geral, ao passo que o veículo de Célio 

Vinicius Oliveira e Pipo Mirone, que tinham chegado à 

11.ª posição na geral com um ótimo 2.º lugar na sexta 

etapa, teve falta de sorte no último dia e partiu uma 

suspensão pouco antes de cruzar a meta.  

 O carro de Carlos Ambrósio e Carlos Eduardo Piacen-

tini Sachs (Cadu) conseguiu o 2.º lugar na última eta-

pa, num derradeiro e corajoso esforço que lhes permi-

tiu terminar em 15.º na classificação geral. 

 

Gonçalves termina segundo en el rally 

Rally dos Sertões / Goiania

Motorcycle Results

01 / Marc Coma, KTM Rally Factory

02 / Paulo Goncalves, honda Team hRC

03 / Jean Azevedo, honda Mobil Rally

04 / helder Rodrigues, honda Team hRC
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