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Aleix Espargaro / NGM Forward Racing / Yamaha FTR

O Grande Prémio de Aragão, que se realizou a 28 de se-

tembro em Espanha, pode gabar-se de ter sido um dos 

mais inesperados da temporada. A hierarquia ficou com-

pletamente de pernas para o ar com a visita da chuva no 

último terço da prova, pois fez cair muitos favoritos como 

Marquez e Rossi. Aleix Espargaró, a correr pela NGM 

Forward Racing e com o apoio da Motul, foi um dos pri-

meiros a ir à boxes para mudar para pneus de chuva. Esta 

decisão acertada permitiu-lhe terminar em 2.º lugar depois 

de uma luta renhida com Crutchlow, apesar de ter tido um 

fraco início de corrida ao colidir com Bradley Smith! É o 

seu primeiro pódio em MotoGP e também o primeiro na 

categoria aberta. Com este resultado brilhante ultrapassou 

de novo o seu irmão na classificação. 

A Yamaha Tech3 também obteve resultados encoraja-

dores, visto que Bradley Smith conseguiu avançar de for-

ma espetacular de 20.º para 5.º lugar, igualando o seu mel-

hor resultado até agora. Na volta 22, passou o seu colega 

de equipa Pol Espargaró, que terminou em 6.º lugar. 

Na noite de sábado anterior ao Grande Prémio, a Forward 

Racing anunciou a renovação do contrato com a Yamaha 

e a contratação de Stefan Bradl. E circulam rumores sobre 

a chegada do francês Loris Baz para o ajudar. 

Fantástico 2.º lugar para Aleix Espargaró! 
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FIM MotoGP World CHampionship / Aragon

Results & Standings
01 / Marc Márquez, Honda, 292 pts

02 / Dani Pedrosa, Honda, 217 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 214 pts

06 / A. Espargaró, NGM F. Racing Yamaha, 112 pts

07 / Pol Espargaró, Yamaha Tech3, 108 pts

10 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 85 pts
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Adam Kerenyi / BMW M3

2014 MoTul TITlE

12TH

2014 MoTul TITlE

11TH

A última ronda do King of Europe Championship de-

correu em Valência, Espanha, a 21 de setembro e, 

pela terceira vez, Adam Kerenyi conquistou a vitória!  

E foi em 2009 que um piloto Motul conseguiu vencer 

esta competição pela primeira vez.

A corrida estava destinada a ser espetacular, com 

a presença de Vaughn Gittin JR ao volante de um 

impressionante Mustang RTR e de Bartisz Stolarski 

com um Nissan Turbo LS e mais de 900 cv. À medida 

que as séries se sucediam, os pilotos continuavam a 

forçar os limites da aderência; Gittin assegurou o 1.º 

lugar nas classificatórias, com Kerenyi a ficar em 4.º 

Este piloto passou ao Top32 contra Fran Dengra e no 

Top16 competiu com Rene Alexander, conseguindo 

levar a melhor. Depois disto já não podia ser alcan-

çado e os pontos totais garantiram-lhe a vitória no 

campeonato. É o primeiro piloto a conseguir três títu-

los neste campeonato muito jovem, que chega agora 

à sua 10.ª temporada. No final do dia em Valência a 

vitória foi para Vaughn Gittin JR, seguido de Gran-

cesco Conti, que mostrou ser um adversário temível 

de Kerenyi, em especial no final da temporada.

Entretanto, Nikolett Szántó, também com o apoio 

técnico da Motul, conquistou durante o mesmo fim 

de semana o título de campeão húngaro.  
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Adam Kerenyi coroado pela terceira vez! 

King of Europe Pro Series / Valencia

ProSeries Standings

01 / Adam Kerenyi, 844 pts

02 / Francesco Conti, 804 pts

03 / Benjamin Boulbes, 650 pts
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Intermot Motul booth

O salão Intermot está a decorrer agora em Colónia de 

1 a 5 de outubro e a Motul apresenta aqui a sua nova 

gama produtos Powersport. De uma forma geral, esta 

categoria compreende mais de 70 motores com varia-

díssimas aplicações (competição, lazer ou urbano): 

motos de estrada e todo-o-terreno, scooters, quads, 

ATV, veículos controlados por rádio, kart, jet ski e mo-

tos de neve. Estes produtos visam satisfazer todas as 

necessidades dos consumidores, independentemente 

do veículo e da sua utilização. Seja um veículo para 

competição, para viagens diárias em ambiente urba-

no ou para atividades de lazer, esta gama supera as 

expectativas de condutores e motociclistas de todo 

o mundo. Revelados em antestreia no Intermot, estes 

produtos vão estar à venda no início de 2015.  

A equipa russa de acrobacias da Motul também mar-

cou presença e fez demonstrações em motos e quads 

no parque de automóveis do salão.  

Motul revela gama Powersport na Intermot 

Intermot motorcycle trade show / Köln
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Atual bicampeão australiano de motocrosse pela equipa 

Motul Suzuki e defensor do título de campeão australiano 

de supercrosse, Matt Moss vai regressar em 2015 com a 

equipa de fábrica da Suzuki Austrália. 

O piloto de 26 anos conquistou recentemente o seu se-

gundo campeonato consecutivo MX Nationals MX1 em 

cima de uma RM-Z450 preparada pela Jay Foreman 

Racing e com o apoio da Motul, e confirmou que esta 

associação tem como objetivo o terceiro título na principal 

classe outdoor na próxima época. 

Moss está agora a preparar-se para representar a equipa 

australiana na prova Motocross of Nations de 2014 em Ke-

gums na Letónia a 27 e 28 de setembro, antes de regres-

sar à Austrália para dar início à defesa do título de super-

crosse na prova inaugural de Bathurst a 10 de outubro. 

Em conjunto, a combinação formidável Moss/Suzuki gan-

hou seis campeonatos, incluindo o título de 250 SX em 

2008 e 2009, o título de 250MX em 2009, o título de 450SX 

em 2013 e o prestigiado título de 450MX em 2013 e 2014.

Team Motul Suzuki / Matt Moss

Matt Moss volta a assinar pela Suzuki Austrália 

MX Nationals
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Team Honda Racing

A Team Honda Racing aumenta a liderança no 
campeonato em estilo
O n.º 47 da Team Honda Racing, Wayne Maxwell, au-

mentou a sua vantagem no campeonato na Ronda 5 do 

Australasian Superbike Championship e a Honda, com 

parceria da Motul, conserva as três posições da frente 

depois de um fim de semana de corridas fantástico. A 

Honda CBR1000RR SP brilhou na corrida final de super-

bikes ao cortar a meta nas quatro primeiras posições.

 A última corrida do dia de superbikes foi sem dúvida a 

mais emocionante. Foi uma verdadeira Battle Royale du-

rante toda a corrida com as quatro Hondas CBR1000RR 

SP a lutarem pelas melhores posições. A rivalidade ver-

melha começou com Jamie Stauffer a assumir a lide-

rança, seguido de Wayne Maxwell, Troy Herfoss e Josh 

Hook. Era ultrapassar ou ser ultrapassado, pois estes 

quatro fantásticos trocaram de posições durante toda a 

corrida. A única constante foi o domínio da Honda na 

Corrida 3: Troy Herfoss cruzou em 1.º a linha de che-

gada com um novo recorde de volta em superbikes, 

ficando Wayne Maxwell em 2.º, Jamie Stauffer em 3.º e 

Josh Hook em 4.º para rematar a Corrida Vermelha.

Maxwell conseguiu a vitória geral na Ronda 5 em cima 

da sua Motul Honda e está muito satisfeito por manter a 

vantagem no campeonato. 

O desempenho consistente de Jamie Stauffer permitiu 

ao piloto de Newcastle conquistar um 2.º e dois 3.os lu-

gares, o que, além de alcançar o 2.º lugar na classifica-

ção geral da prova, significa que manterá a sua posição 

no campeonato para a prova final da temporada.

 A última corrida do Australasian Superbike Cham-

pionship vai decorrer no Sydney Motorsport Park de 21 

a 23 de novembro, altura em que a Team Honda Racing 

lançará o seu último ataque ao título ASC.
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Australasian Superbike Championship / New South Wales
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A equipa HRC Dakar Rally aproveitou o Grande Prémio 

de Aragão para anunciar a composição da equipa de 

rali de 2015. O evento decorreu na presença de Livio 

Suppo, diretor de comunicação e marketing Honda 

HRC e o diretor da equipa Repsol Honda MotoGP, e de 

Martino Bianchi, o diretor-geral da equipa HRC Dakar 

Rally. Foi este último que apresentou os pilotos da eq-

uipa:  Hélder Rodrigues, Paulo Gonçalves e Joan Barre-

da, com mais dois recém-chegados, Jeremías Israel e 

Laia Sanz. A entrada no auditório de Marc Márquez e 

Dani Pedrosa, que vieram encorajar os seus colegas de 

equipa, foi saudada por um caloroso aplauso. 

A Honda também apresentou a sua nova versão da 

CFR450 Rally. “Estamos orgulhosos desta moto, porque 

mostrou o seu potencial ao ganhar logo depois da sua 

entrada no mundo dos ralis.” - disse Katsumi Yamazaki. 

“Este ano beneficia de várias melhorias, que a tornam 

ainda mais competitiva em termos de fiabilidade, lev-

eza, potência e facilidade de condução.” 

Antes de rumar à América do Sul para o Dakar, a equipa 

HRC vai participar a 3 de outubro no Rali de Marrocos 

entre Erfoud e Marraquexe.

Team HRC / Honda CRF 450 Rally

Honda HRC revela a equipa de 2015 

Team HRC Dakar Rally launch / Aragon
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