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Nigon - Philippe - Delhalle / SERT / Suzuki GSX-R 1000

Finalmente a sorte voltou a sorrir para a Suzuki Endu-

rance Racing Team (SERT) nas 24 Horas de Le Mans 

em motociclismo que se realizaram neste famoso circui-

to a 20 e 21 de setembro, diante de 70 500 espetadores. 

Depois da queda em Oschersleben, Vincent Philippe, 

Anthony Delhalle e Erwan Nigon arrebataram a vitória 

com uma corrida estável apesar da chuva intermitente. 

Após um início turbulento com várias motos a passarem 

sucessivamente pela frente, a Suzuki da SERT assumiu 

a liderança, e apesar das ameaças dos adversários, 

conseguiu manter esta posição até à meta, à frente da 

Yamaha Racing Team. Outra equipa Motul terminou no 

pódio conquistando o 3.º lugar, com Parkes, Laverty e 

Morais na YART Yamaha. A Motul apoiava igualmente a 

equipa Honda Racing, que se viu forçada a abandonar 

na 14.ª hora quando estava em 2.º lugar. Esta 11.ª vitória 

de uma Suzuki em Le Mans permite que a SERT termine 

o campeonato na 2.ª posição.

Na classe Superstock, a Suzuki da Junior Team LMS 

caiu no domingo de manhã e teve de se contentar com 

o 2.º lugar, o que não impediu esta equipa de dominar o 

campeonato e de conquistar o título com uma vantagem 

confortável.  

Vitória para a SERT e título em Superstock para a 
Junior Team LMS! 

FIM Endurance World Championship / Le Mans

EWC Standings

01 / Yamaha Racing Team, 141 pts

02 / Suzuki Endurance Racing Team, 104 pts

03 / Team Bolliger Switzerland, 100 pts

04 / National Motos, 80 pts

06 / YART, 70 pts

07 / Honda Racing, 63 pts

2014 MoTuL TITLE

10TH



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

37Motul.Sport.News

Xtremplus team / Polaris RZR

A equipa Team XTrem Plus, com parceria Motul, parti-

cipou pela primeira vez nas 24 Horas de Paris que se 

realizaram a 13 e 14 de setembro. Esta prova original 

realiza-se numa pista temporária de 10 km em terreno 

agrícola que regressa à agricultura quando tudo acaba! 

A corrida também é especial, porque depois do início 

às 15h00 é interrompida a meio da noite para voltar a 

começar... na direção contrária. A XTrem Plus participou 

com um Polaris RZR nas mãos de Jean-Pierre Bohemen, 

Daniel Viard, Eric Mozas e Marco Piana. A equipa fez 

uma corrida conturbada com uma primeira paragem às 

23h30 devido a um braço de suspensão partido que 

causou a rutura da junta do cardã e do amortecedor. A 

viatura voltou a arrancar com vigor renovado, mas às 

04h00 teve de parar de novo por um problema técnico, 

seguido de outra junta do cardã partida às 07h00! Mas o 

Polaris conseguiu cruzar a linha de chegada, o que por 

si já é uma vitória. Para Eric Mozas: «Foi fantástico e a 

máquina esteve magnífica, tal como o ambiente na equi-

pa!» Marco Piana concluiu: «Como em qualquer prova 

nova, não tínhamos experiência para lidar com esta cor-

rida diferente daquilo que normalmente fazemos, mas 

aprendemos muito!» 

A XTrem Plus cruza a meta 
apesar das dificuldades na corrida 

24H TT Paris / Chevannes
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Beijing Hyundai Racing Team / Hyundai

O campeonato chinês de turismo (CTCC) abriu caminho 

até ao Circuito Internacional da Coreia em Yeongnam 

para a quinta prova da temporada no final de agosto.

Na classe Produção, Zhu Hu’an da BAIC MOTOR Team 

conseguiu uma vitória fácil na primeira ronda, enquanto 

Cui Yue da equipa com parceria Motul Beijing Hyundai 

Zongheng Team ficou em 2.º à frente de Wan Jincun. Na 

segunda corrida, a BAIC MOTOR Team mostrou consis-

tência, pois David Zhu terminou em 1.º, com Liu Yang da 

Beijing Hyundai Zongheng Team em 2.º e Hu’an Zhu em 

3.º No entanto, a comissão da corrida penalizou David 

Zhu em 60 segundos e assim Liu Yang subiu para 1.º

 No cômputo geral de todas corridas no fim de semana, 

Liu Yang comentou: «A equipa e eu demos o nosso mel-

hor, mas esta ronda era extremamente exigente. Ainda 

assim é bom contar um parceiro técnico como a Motul, 

que nos apoiou em toda a prova. Sem o seu melhor óleo, 

estes resultados teriam sido impossíveis em condições 

tão rigorosas.»

China Touring Car Championship visita a Coreia 

China Touring Car Championship / Yeongnam
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Howson - Matsuda - Bradley / KCMG / oreca 03 - Nissan LMP2

A quarta ronda do World Endurance Championship, a 

20 e 21 de setembro nos EUA, foi marcada por chuva 

forte que forçou os organizadores, hora e meia depois 

do início da corrida, a interromper a prova durante 55 

minutos. Na classificação geral venceu um Audi, mas 

em LMP2 as duas equipas Motul subiram aos degraus 

mais altos do pódio! De facto, esta vitória foi a primeira 

da temporada do Oreca-Nissan da KCMG pilotado 

por Howson, Bradley e Matsuda, à frente de outro 

Oreca-Nissan da SMP Racing A KCMG tinha conse-

guido o 2.º tempo nos treinos e Bradlley estava em 2.º 

lugar aquando da neutralização. Depois do segundo 

arranque, Howson recuperou a liderança na terceira 

hora, aumentando com regularidade a liderança antes 

de passar o volante a Matsuda para a última etapa. 

Apesar de um pião que lhe fez perder um lugar, Mat-

suda conseguiu conquistar a vitória.

«O nosso objetivo era estar em ótima forma para as 

provas asiáticas» - relembrou Paul Ip, diretor de equi-

pa, «pelo que vencer nesta altura é uma emoção muito 

forte para a nossa equipa.» Para a próxima prova, o 

campeonato muda de continente, indo para o Japão a 

12 de outubro. 

Duas equipas Motul no topo do pódio! 
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FIA World Endurance Championship / Cota

LMP2 Team Standings

01 / SMP Racing, oreca Nissan, 95 pts

02 / G-Drive Racing, Morgan Nissan, 68 pts

03 / KCMG, oreca Nissan, 62 pts

04 / SMP Racing, oreca Nissan, 15 pts
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TDS Racing / BMW Z4 GT3

Chuva e nevoeiro marcaram a 21 de setembro, a pro-

va Nürburgring 1000 km, a final do Blancpain Endu-

rance Series. Antes da corrida, a pista foi neutralizada 

durante 20 minutos, mas o início não provocou as co-

lisões que se temiam. Na classe Pro-Cup, o McLaren 

da ART Racing mostrou a sua capacidade com Kevin 

Estre, mas as dificuldades na escolha de pneus e a 

aderência variável da pista fizeram com que o automó-

vel se atrasasse, mas para um honroso 4.º lugar na sua 

classe. Em Pro-Am, a vitória resultou de um confronto 

espetacular e acabou por ir para uma equipa Motul.  

Depois de ter sido dominada pela Scuderia Villorba 

Corse, a seguir pelo Nissan GT-R da Nissan GT Acade-

my conduzido de forma brilhante por Alex Buncombe, 

esta classe viu o BMW da TDS Racing assumir a lide-

rança com uma estratégia perfeita. Este desempenho 

permite que a TDS termine a temporada em 2.º lugar 

na sua classe. 

No Gentleman Trophy, foi a primeira vez na temporada 

que um Ferrari não venceu nesta classe. A Kessel Ra-

cing, com parceria Motul, esteve muito bem nas condi-

ções difíceis da corrida, subindo ao terceiro degrau do 

pódio.  

01 02 03 04 05

Vitória em Pro-am para a TDS Racing! 

Blancpain Endurance Series / Nürburgring
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Pro-Am team Standings

01 / Scuderia Villorba Corse, 98 pts 

02 / TDS Racing, 95 pts

03 / Ecurie Corse, 77 pts

Pro-Cup team Standings

01 / Belgian Audi Club Team WRT, 122 pts

02 / M-Sport Bentley, 90 pts

02 / HTP Motorsport, 90 pts

03 / ART Grand Prix, 84 pts


