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Clearwater Racing / Ferrari 458 GT3 #1

A sorte pode ser um fator determinante para ganhar 

uma corrida de resistência, mas ganhar a mesma cor-

rida duas vezes seguidas exige mais que sorte. Requer 

consistência, pilotos especializados, uma equipa profis-

sional, e claro, bons parceiros técnicos.

Depois do regresso ao escalão superior do pódio na 

Malaysia Merdeka Endurance Race (MMER) de 2013, a 

Clearwater Racing voltou a demonstrar por que razão é 

uma das equipas GT de topo na Ásia ao vencer a corrida 

deste ano com um recorde de 325 voltas. E para tornar 

tudo ainda melhor, a segunda inscrição da equipa, um 

Ferrari 458 GT3 similar, ficou em 2.º, apenas uma volta 

atrás.

A MMER de 2014 é a 15.a edição desta corrida anual 

de 12 horas, cujo vencedor deste ano cobriu uma dis-

tância total de 1801 km. E mantendo-se fiel à sua paixão 

pela competição de resistência, o especialista francês 

em lubrificantes foi parceiro técnico de três equipas, que 

participaram com um total de sete automóveis, um quarto 

de uma grelha de partida com 28 veículos.

O Ferrari n.º 1 da Clearwater Racing foi conduzido pelo 

trio composto por W.S. Mok, A. Hamdan e G. Bruni e fez 

uma corrida perfeita do princípio ao fim. Depois de se 

qualificar em primeiro, o Ferrari cromado e vermelho lide-

rou quase toda a corrida, sem falhas durante as suas 325 

voltas e paragens nas boxes. Também estabeleceu um 

novo recorde para o maior número de voltas, batendo o 

de 2013 com 323 voltas.

O carro gémeo conduzido por Richard Wee, K. Sawa 

Malaysia Merdeka Endurance Race / Sepang

A Clearwater Racing vence pela segunda vez 
consecutiva a Malaysia Merdeka Endurance Race! 
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Malaysia Merdeka Endurance Race / Sepang

European Junior Cup / Jerez
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e Craig Baird terminou apenas volta atrás do Ferrari n.º 

1, mas para este trio não foi fácil enfrentar a pressão 

constante do Aston Martin n.º 007 da Craft Bamboo Ra-

cing. Eventualmente, acabou por consolidar uma lide-

rança estável ao fim de algumas horas, mas um infeliz 

incidente com o cubo da roda fez com que o n.º 007 fosse 

à boxe para reparações que acabaram por fazê-lo cair 

na classificação. Com oito voltas de atraso e no último 

degrau do pódio ficou o Audi R8 LMS da Absolute Racing.

A coroar um fim de semana fantástico para as equipas 

apoiadas pela Motul, o Honda Civic Type R da R Engi-

neering venceu na classe Touring Production com uma 

corrida regular e com uma boa estratégia. Apesar de a 

liderança ter alternado constantemente entre alguns au-

tomóveis de topo, a equipa malaia seguiu à risca o seu 

plano de corrida e acabou por cruzar a linha da meta em 

1.º, fazendo 269 voltas no total.

A penúltima ronda do Pata European Junior Cup, com 

parceria da Motul pelo segundo ano consecutivo, de-

correu a 7 de outubro com dez voltas no circuito de Je-

rez. Josh Harland venceu esta corrida monomarca de 

Hondas CBR 500 Rs, tendo terminado 0,014 s à frente 

do piloto belga Angelo Licciardi, que precedeu o 3.º 

classificado Illan Fernandez por uns meros 0,061 s. Por 

outras palavras, os três primeiros estavam separados 

por 7 centésimos de segundo, de facto bem juntos... 

«Estou muito contente por regressar ao pódio aqui em 

Jerez.» - disse Josh Harland. «Foi uma batalha incrível 

com os meus dois perseguidores, que também subi-

ram ao pódio. Gostava de manter esta energia para 

dar o meu melhor na final.» 

Em qualquer caso, este resultado deixa o desfecho 

do campeonato em aberto, que será disputado entre 

Augusto Fernandez, que não foi além de um 6.º lugar 

desta vez, e de Javier Orellana, em 4.º O próximo en-

contro será a 5 de outubro em Magny-Cours.

GT3 Results

01 / Mok-Hamdan-Bruni, Clearwater Racing, 325 t.

02 / Wee-Sawa-Baird, Clearwater Racing, 324 tours

03 / Imperatori-Moser-Solomon, Absolute Racing, 316 tours

Touring Production Results

01 / Lai-Soh-Ang, R Engineering, 269 tours

02 / Yee-Yong-Asri, N1 Racing, 266 tours

03 / Shen-Shen-Tjia, Modena Motorsport, 263 tours

04 / Yeo-Chiam-Soon Ying, ST Powered, 256 tours

Standings

01 / Augusto Fernandez, 139 pts

02 / Javier Orellana, 115 pts

03 / Angelo Licciardi, 84 pts

Os três primeiros muito juntos! 
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Kevin Strijbos / Rockstar Energy Suzuki Factory / Suzuki RM-Z450

Foi a primeira vez que o circuito de Trindade no Brasil 

recebeu o Campeonato Mundial de Motocrosse, diante 

de 25 000 entusiastas. Em MX1, o 3.º lugar de Anto-

nio Cairoli permitiu-lhe usar a coroa de campeão pela 

quinta vez antes do último Grande Prémio da tempora-

da a 14 de setembro no México. Kevin Strijbos defen-

deu sozinho as cores da equipa apoiada pela Motul, 

Rockstar Energy Suzuki, uma vez que Desalle estava 

imobilizado devido a uma lesão no pulso. Alcançou 

um resultado magnífico na corrida um com o 3.º lugar, 

mas caiu na dois para evitar Frossarrd que tinha caído 

mesmo à sua frente, o que acabou por afastá-lo do 

pódio. Ainda assim conserva uma ótima 3.ª posição da 

classificação provisória. 

Em MX2, Tim Gajser da equipa Honda Gariboldi asse-

gurou o melhor resultado entre os pilotos Motul com 

uma esplêndida vitória na corrida dois, subindo ao ter-

ceiro degrau do pódio e estando agora no 5.º lugar 

no campeonato. Valentin Guillod, da KTM Standing 

Construct, teve igualmente um bom desempenho na 

primeira corrida e terminou em 5.º na classificação pro-

visória. Os pilotos da Rockstar Energy Suzuki, Seewer 

e Coldenhoff, terminaram em 7.º e 11.º respetivamente.
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Vitória soberba de Gajser em MX2! 

FIM MXGP World Championship / Trindade

MX2 Standings

01 / Jeffrey Herlings (KTM), 594 pts

02 / Jordi Tixier (KTM), 571 pts

05 / Tim Gajser (Honda Gariboldi), 487 pts

07 / V. Guillod, (KTM Standing Construct), 412 pts

10 / J. Seewer (Rockstar Energy Suzuki), 328 pts

12 / J. Lieber (Rockstar Energy Suzuki), 260 pts

14 / G. Coldenhoff (R. Energy Suzuki), 223 pts



Round

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

35Motul.Sport.News

Armindo - Narac / IMSA Performance Matmut / Porsche 911 GT3

01 02 03 04 05 06 07

A 7 de setembro o circuito de Magny-Cours recebeu 

com um sol magnífico a quinta ronda do GT Tour. Além 

da parceria no campeonato, a Motul proporciona apoio 

técnico à equipas IMSA Performance Matmut e Sainté-

loc Racing, que são das melhores em competição. Na 

corrida um, Narac (IMSA Performance Matmut) assu-

miu rapidamente a liderança, mas, depois da mudan-

ça de pilotos, Armindo partiu outra vez em 2.º devido a 

handicaps de tempo. Manteve esta posição até à che-

gada, enquanto o Audi de Saintéloc terminou em 7.º 

Na corrida dois, Guilvert (Saintéloc Racing) conse-

guiu a sua primeira pole position da temporada, o que 

lhe permitiu fazer uma excelente partida. Depois da 

troca de pilotos, David Hallyday, o colega de equipa 

de Guilvert, largou de novo na 2.ª posição e os quatro 

primeiros permaneceram muito próximos, enquanto 

o Porsche da IMSA Performance Matmut conseguiu 

recuperar dois lugares. Apesar de estar preparado 

para lutar pela liderança, Hallyday acabou por perder 

o contacto e cair para 9.º A vitória foi finalmente para 

o Ferrari de Police e Ayari da equipa Duqueine, en-

quanto Narac e Armindo da IMSA Performance Matmut 

terminaram em 3.º lugar. 

O próximo encontro está marcado para 27 e 28 de 

setembro em Nogaro.

A Imsa Performance Matmut 
segue na frente do campeonato 

GT Tour / Magny-Cours

« Championnat de France » Standings

01 / Narac-Armindo, Imsa Perf. Matmut, 132 pts

02 / Hassid-Parisy, Sébastien Loeb Racing, 124 pts

03 / Halliday-Guilbert, Saintéloc Racing, 120 pts

03 / Giauque-Moullin Trafford, Team Sofrev, 119 pts
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Motul Motostar British Championship

Integradas no campeonato britânico de superbikes, 

que conta com a parceria da Motul, as duas corridas 

de Donington a 8 de setembro assistiram a uma vitória 

dupla de um Ryuichi Kiyonari em plena forma, que se 

destaca como um dos mais brilhantes pilotos do pe-

lotão com um total de 47 vitórias desde o início da sua 

carreira. A primeira corrida pode ser resumida como 

uma luta feroz entre este piloto e Shane «Shakey» By-

rne, que assumiam alternadamente a liderança, levan-

do Kiyonari a dizer: «Esta corrida esgotou-me, demos 

tudo o que conseguimos!» Na corrida dois, Kiyonari to-

mou a liderança, mais uma vez perseguido por Byrne 

que esperava a melhor oportunidade para a ultrapas-

sagem. Mas Kiyonari não cometeu erros e a tentativa 

de ultrapassagem de Byrne no final da corrida quase 

provocou uma queda. «Fico em 2.º demasiadas vezes, 

as vitórias não são fáceis!»  - disse Byrne, que ainda 

assim mantém a liderança do campeonato.  

No Motul Motostar British Championship, a corrida um 

foi ganha por Joe Irving e a dois por Bradley Ray, mas 

Edward Rendell continua na frente da classificação 

provisória.

O circuito de Assen nos Países baixos vai receber a 

próxima prova a 20 e 21 de setembro. 

Ryuichi Kiyonari esmaga a concorrência!
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British Superbike / Donington

Motul Motostar Standings

01 / E. Rendell, Banks Racing, 188 pts

02 / T. Taylor, PPW Racing, 129 pts

03 / B. Ray, Fab-Racing, 116 pts
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Iguana G7

A equipa da Universidade Estatal de Moscovo de En-

genharia Mecânica ficou em 3.º na competição inter-

nacional Formula Student Russia 2014. Com apoio da 

Motul, a equipa Formula Dream Russia MAMI (Univer-

sidade Estatal de Moscovo de Engenharia Mecânica) 

conseguiu este lugar na primeira prova russa da com-

petição internacional Fórmula SAE que se realizou de 

4 a 7 de setembro de 2014, próximo de Moscovo. As 

equipas de Aachen (Alemanha) e Győr (Hungria) conse-

guiram o 2.º e o 1.º prémio, respetivamente.

A equipa Formula Dream Russia MAMI venceu a Prova 

de Custo e a Prova de Skid Pad. Na corrida de resistên-

cia, a mais importante e a parte mais emocionante da 

competição, o carro de corrida «Iguana G7» terminou 

na 3.ª posição, logo atrás da equipa alemã e da húnga-

ra. Adicionalmente, o Iguana G7 conseguiu o 2.º tempo 

na prova de Aceleração.

A equipa Formula Dream Russia MAMI foi fundada em 

2007. Nestes sete anos já competiu na Alemanha, Áus-

tria, Itália e Hungria. Dada a forte competição, o desem-

penho mais significativo antes do Formula Student Rus-

sia foi alcançado na Áustria em 2012, onde a equipa 

conseguiu o 1.º prémio na Prova de Custo. A primeira 

competição Formula SAE foi organizada em 1979 nos 

EUA. Os participantes desta séria competitiva são estu-

dantes de todo o mundo. Atualmente existem dez pro-

vas oficiais disputadas nos EUA, Austrália, Brasil, Itália, 

Grã-Bretanha, Áustria, Alemanha e Japão. A lista não 

oficial da série Formula SAE consiste em competições 

realizadas na Hungria, Espanha e Rússia.

MAMI no pódio 

Formula Student Russia / Moscow
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Results

01 / Arrabona Racing Team / Győr / Hongrie

02 / Aachen / Allemagne

03 / Formula Dream Russia / MAMI / Russie


