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Motul Grand Prix of Japan

Graças a um acordo assinado em setembro com a 

Dorna Sports e o circuito Twin Ring Motegi, a Motul 

tornou-se o patrocinador do Grande Prémio do Japão, 

a 15.ª prova do campeonato de MotoGP.   A esta ca-

tegoria principal constitui na realidade um banco de 

testes ideal para o programa de desenvolvimento da 

Motul e a publicidade no Grande Prémio vai garantir 

uma exposição mediática global à marca de lubrifi-

cantes. «A Motul sente-se muito honrada e satisfeita 

por ser a patrocinadora do título nesta prova de pres-

tígio na Meca do motociclismo,» - comentou Hervé 

Amelot, presidente do conselho de administração da 

Motul, «e temos a certeza de que o grande prémio ja-

ponês vai ser um enorme êxito para todos nós.» Paul 

Serracanta, o diretor-geral (área comercial) da Dorna 

Sport acrescentou: «Estamos muito contentes por a 

Motul patrocinar a prova japonesa de MotoGP, visto 

que o Twin Motegi desempenha um papel crucial na 

temporada como circuito nacional para vários dos 

fabricantes de topo.» Esta parceria soma-se assim à 

ligação da Motul a duas equipas: a Tech3 e a Forward 

Racing. Depois do Grande Prémio do Japão a 12 de 

outubro, apenas ficarão três provas antes do fim da 

temporada. 

A Motul patrocina o título no Grande Prémio do Japão 

FIM MotoGP World Championship / Twin Motegi
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Pol Espargaro / Monster Energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Diante de 55 000 espetadores e na «própria casa», 

Valentino Rossi voltou às vitórias no Misano Grand Prix, 

realizado a 14 de setembro! Já se encontrava na frente, 

com metade da corrida disputada, quando o seu princi-

pal rival, Marc Márquez, caiu. Para os pilotos Tech3, com 

parceria da Motul, o resultado foi muito satisfatório. Em 

2.º lugar no aquecimento, Pol Espargaro arrancou na 7.ª 

posição e rapidamente subiu um lugar, distanciando-se 

do pelotão principal. Terminou em 6.º, o que lhe permi-

tiu ultrapassar novamente o seu irmão na classificação 

provisória. Este último, também um piloto Motul pela 

Forward Racing, experimentou problemas na pista que 

provocaram uma queda na última volta quando estava 

em 8.º. Na sua frente, Bradley Smith (Tech3) estava em 

dificuldades. Partindo em 9.º na grelha, subiu rapida-

mente um lugar, mas um pequeno erro fê-lo perder dois. 

Em harmonia com a moto de novo, recuperou com per-

severança dois lugares para terminar em 7.º. «Gostaria 

de agradecer a Pol e a Bradley por terem lutado tão bem 

e terem aproveitado ao máximo as motos e conseguido 

pontos preciosos,» - concluiu o gestor de equipa Tech3, 

Hervé Poncharal. O próximo encontro vai ser em Aragon 

a 28 de setembro. 

Corrida regular para Pol Espargaro e Bradley Smith 
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FIM MotoGP World Championship / Misano

Standings

01 / Marc Márquez, Honda, 289 pts

02 / Dani Pedrosa, Honda, 215 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 214 pts

06 / Pol Espargaró, Yamaha Tech3, 98 pts

07 / A. Espargaró, NGM F. Racing Yamaha, 92 pts

10 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 74 pts
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SMP Racing / Ferrari 458 GTC

As 4 Horas de Paul Ricard, a quarta ronda do ELMS, rea-

lizou-se a 14 de setembro e esteve à altura das expec-

tativas com ótimos confrontos em todas as categorias. 

Em LMP2, o Oreca-Nissan da Murphy Prototype, uma 

das equipas com parceria da Motul, conseguiu ascen-

der ao 2.º lugar e defendê-lo dos ataques do Signatech 

Alpine até receber uma penalização com passagem 

pelas boxes imposta por reabastecimento de combustí-

vel com o motor ligado. Ainda assim a equipa terminou 

no terceiro degrau do pódio, à frente do Zytek da Jota-

Sports, que também participou na prova e conseguiu 

chegar aos primeiros lugares. 

Em LMGTE, o Ferrari n.º 72 da SMP Racing saiu da 2.ª 

posição, mas perdeu a sua vantagem depois de uma 

penalização com paragem e arranque imposta devido 

a uma partida antecipada, antes de Shaitar perder o 

controlo.

A Motul teve melhor sorte na categoria GTC. Depois de 

conseguir o 2.º lugar nas três primeiras rondas da tem-

porada, Anton Ladygin, David Markozov e Olivier Beret-

ta garantiram a sua primeira vitória para a SMP Racing. 

A Ferrari, até agora habituada a pódios completos com 

as cores da marca, teve de ceder o terceiro patamar ao 

McLaren MP4 12C da ART Grand Prix conduzido por 

Demoustier, Goudy e Korjus. O resultado do campeo-

nato continua em aberto antes da última ronda a 18 a 19 

de outubro em Portugal. 

Vitória em GTC para a SMP Racing! 
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European Le Mans Series / Paul Ricard

LMGTE Standings

01 / AF Corse, Ferrari F458 Italia, 81 pts

02 / SMP Racing, Ferrari F458 Italia, 60 pts

03 / JMW Motorsport, Ferrari F458 Italia, 55 pts

LMP2 Standings

01 / Signatech Alpine, Oreca – Nissan, 68 pts

02 / Jota Sport, Zytek-Nissan, 58 pts

03 / New Blood by Morand Racing, 50 pts

GTC Standings

01 / SMP Racing, Ferrari F458 Italia GT3, 79 pts

02 / Formula Racing, Ferrari F458 Italia, 60,5 pts

03 / SMP Racing, Ferrari F458 Italia GT3, 54 pts
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Kevin Strijbos / Rockstar Energy Suzuki Factory / Suzuki RM-Z450

Para a Rockstar Energy Suzuki, a época terminou de 

forma maravilhosa no México, diante de 30 000 espe-

tadores e num circuito a uma altitude de 1800 m que 

exige uma adaptação especial dos pilotos e dos mo-

tores. Kevin Stribjos confirmou a sua posição entre os 

melhores ao ficar em 2.º e 3.º lugar nas duas corridas 

de MXGP. Termina assim a sua melhor época, com 

um magnifico 3.º lugar no campeonato depois de ter 

conseguido uma vitória, três pole positions e sete pó-

dios. «A temporada foi difícil por causa da minha lesão 

na pré-época, mas na segunda metade correu melhor 

e estou satisfeito com isso.» - concluiu o jovem piloto. 

O seu colega de equipa, Clément Desalle, decidiu 

realizar uma intervenção cirúrgica devido à lesão no 

pulso e faltou às últimas três provas, mas ainda assim 

terminou em 4.º A Team Suzuki teve menos sorte em 

MX2, embora os seus dois pilotos, Glenn Coldenhoff e 

Jeremy Seewer, tenham terminado ambos no top ten. 

Entre os pilotos Motul, Tim Gajser da Honda Gariboldi, 

foi o mais brilhante: depois de uma vitória na corrida 

dois, confirmou o seu 5.º lugar no campeonato. Para a 

KTM Standing Construct, Valentin Guillod, 3.º no Méxi-

co, alcançou a 7.ª posição no campeonato. 

Strijbos no pódio do campeonato! 
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FIM MX GP World Championship / Leon

MXGP Standings

01 / Antonio Cairoli (KTM), 747 pts

02 / Jeremy Van Horebeek (Yamaha), 628 pts

03 / K. Strijbos (Rockstar Energy Suzuki), 572 pts

04 / C. Desalle (Rockstar Energy Suzuki), 484 pts
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Mikhail Lepehov / VW POLO WRC Replica

O Rally Pskov, a 21.ª ronda da Taça Russa e oitava 

prova do campeonato de rali, representou o fim da 

Volkswagen Polo Cup. Contou com uma participação 

global de 65 equipas, nove das quais competiam na 

Polo Cup. Como seria de esperar, o circuito era rápi-

do com uma pista suficientemente ampla e o tempo 

estava perfeito para o público: quente, com muito sol 

e céu limpo. Alex Lukyanyuk, líder do Campeonato de 

Rallies da Estónia e membro do ERC, venceu a pri-

meira especial da VW Polo Cup. Arkady Bogomolov, o 

líder da taça, não conseguiu terminar a corrida, aban-

donando logo depois da primeira especial. Alexey 

Ignatov ficou em 2.º na mesma especial, à frente de 

Michael Krivospitsky, o 3.º. Na classificação geral, Ilya 

Lotvinov conquistou a vitória a Stanislav Travnikov na 

última especial, com os dois a ficarem separados por 

apenas sete décimos de segundo! Alexander Gorelov 

completou o pódio. Michael Lepekhov, líder da equipa 

Academy, terminou em 6.º na classificação geral. 

Ilya Lotvinov vencedor pela margem mínima! 

Volkswagen Polo Cup / Rally Pskov
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Round 4 / Kristaps Bluss / BMW E46

Tornou-se uma tradição organizar a quarta ronda da 

Prestigio EEDC durante o festival de drift de Trackwood. 

Esta prova extremamente popular atraiu mais de 3000 

espetadores. Num tempo quente e estival, o agradável 

circuito A.M.G. Rabocsiring e os pilotos EEDC de ele-

vado desempenho formaram uma combinação perfeita 

para tornar esta prova ótima. Apesar do número relati-

vamente baixo de participantes, até os duelos do Top 

16 se revelaram interessantes. A maior surpresa veio do 

ucraniano Vladimir Marchenko. Um piloto experiente, 

Vladimir já participou em muitas provas de drift e neste 

dia estava em plena forma. O seu 1.º lugar nas clas-

sificativas foi muito aplaudido pelos fãs húngaros. Na 

última prova, Kristaps Bluss fez melhor que Marchenko 

do duelo derradeiro. O 3.º lugar foi para Ivo Cirulis, que 

venceu facilmente a pequena final com With Pawel Tre-

la, no Top 4, visto que o piloto polaco tinha sofrido uma 

pequena colisão durante a corrida com Kristaps Bluss.

A quinta ronda do campeonato EEDC decorrerá por 

ocasião do Drift Masters GP em Karpac, Polónia, a 13 

de setembro.

Kristaps Bluss sozinho melhor que Vladimir 
Marchenko
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Prestigio EEDC / Mariapocs
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Standings

01 / Kristaps Bluss, BMW E46

02 / Vladimir Marchenko, Nissan Silvia S14

03 / Ivo Cirulis, BMW E46


