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Suzuki MotoGP team / Suzuki GSX-RR

Desde a sua retirada de MotoGP em 2012, a Suzuki 

tem estado a desenvolver infatigavelmente uma nova 

moto de competição, a GSX-RR, tendo em vista o 

regresso. O fabricante japonês sente-se agora prepa-

rado, conforme mostra o anúncio numa conferência de 

imprensa na feira Intermot a 30 de setembro. Esta par-

ticipação vai servir em particular como um banco de 

testes para a marca desenvolver produtos ainda mais 

apelativos para os seus clientes. O moto de Grande 

Prémio recebeu um novo motor a quatro tempos de 

quatro cilindros em linha que produz 230 cv e um qua-

dro também inteiramente novo, desenhado para uma 

aerodinâmica e agilidade máximas e com uma distri-

buição de peso ótima. A Team Suzuki MotoGP será 

liderada por Davide Brivio e revelou simultaneamente 

o nome dos seus dois pilotos: Aleix Espargaro, atual-

mente a correr em MotoGP (Forward Racing) e uma 

das suas estrelas; e Maverick Viñales, que compete em 

Moto2. De acordo com Davide Brivio, o nível alcançado 

é bom, mas «a eletrónica ainda precisa de trabalho. É 

uma área altamente sofisticada em MotoGP e, como 

não participámos nos últimos anos, temos muito para 

pôr em dia. Também estamos a trabalhar nos rendi-

mentos do motor.»  

Antes de verem os dois pilotos espanhóis em cima da 

GSX-RR nos treinos de inverno de 2015, os fãs deste 

construtor japonês poderão descobrir a moto numa 

corrida já em novembro, graças ao convite para a ron-

da final em Valência. Randy de Puniet, piloto de testes 

da equipa, terá pela frente o desafio de fazer brilhar a 

nova GSX-RR na sua estreia. 

 

A Suzuki revela a sua equipa para 2015 

FIM MotoGP World Championship / Koln
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Especificações básicas da GSX-RR: 

Comprimento x largura x altura: 2,096 mm x 720 mm x 1,140 mm. 

Distância entre eixos: 1,457 mm. 

Peso de carenagem: 160 kg (com base nos regulamentos FIM).

Tipo de motor: Arrefecido a água, 4 tempos com 4 cilindros em linha, 4 válvulas DOHC. 

Cilindrada: 1,000 cc. 

Potência máxima: Mais de 169 kW (230 PS). 

Tipo de quadro: Longarina dupla alumínio. 

Pneus (da frente/traseiro): 16,5 in/16,5 in.

Suspensão frontal: Ohlins, garfo invertido. 

Suspensão traseira: Ohlins. 

Travões (frente/traseiro): Disco de carbono/disco de aço, Brembo. 

Lubrificante de motor: Óleo Motul experimental

FIM MotoGP World Championship / Koln
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Jérémy Guarnoni / team MRS / Kawasaki ZX10R

A primeira corrida da penúltima ronda do campeonato 

do mundo de superbikes, a 5 de outubro, foi encurtada 

em 19 voltas antes da partida no domingo em Magny-

Cours, devido às condições climatéricas e a um aque-

cimento marcado por várias quedas. Guintoli venceu, 

mas teve de submeter-se a Melandri na segunda corri-

da, também numa pista encharcada. A Motul apoiava a 

equipa Morillas Kawasaki, com a qual Jeremy Guarnoni 

conquistou a 12.º posição na primeira corrida, antes 

de cair na segunda devido ao mau tempo. Detém o 3.º 

lugar na classificação EVO antes da última prova que 

decorrerá no Qatar em novembro. 

Em Superstock 1000, a corrida de Magny-Cours foi a 

última da temporada e viu como Mercado conquistava 

o campeonato. A Motul fez parceria com equipa MRS 

Kawasaki, para a qual David McFadden obteve um 

ótimo 5.º lugar no campeonato. Para a Team Agro-on 

Honda, esta última corrida em Magny-Cours revelou-se 

complicada e os dois pilotos, Kyle Smith e Joshua Day, 

terminaram em 8.ª e 12.ª respetivamente. 

Guarnoni 3.º em Evo e McFadden 5.º 
em Superstock 1000 
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FIM World Superbike Championship / Magny-Cours

WSBK Standings

01 / T. Sykes, Kawasaki Racing Team, 378 pts

02 / S. Guintoli, Aprilia Racing Team, 366 pts

03 / M.Melandri, Aprilia Racing Team, 312 pts

14 / J. Guarnoni, Morillas Kawasaki, 45 pts (3rd Evo)

Superstock 1000 Standings

01 / L. Mercado, Barni Racing Team, 117 pts

02 / L. Salvadori, Team Pedercini, 109 pts

03 / M. Lussiana, Team Garnier Kawasaki, 84 pts

05 / D. McFadden, Morillas Kawasaki 70 pts

08 / K. Smith, Agro-On Will Racedays, 55 pts

11 / J. Day, Agro-On Will Racedays, 42 pts
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Augusto Fernandez / Honda CBR 500 RR

Pela sexta vez na temporada, Augusto Fernandez su-

biu ao pódio na última ronda, disputada a 5 de outubro, 

do campeonato europeu Junior Cup com o patrocínio 

da Motul. Em Magny-Cours, este 3.º lugar, obtido em 

condições atmosféricas adversas (12 pilotos perderam 

o controlo das suas motos), garantiu-lhe o título. Javier 

Ornellana venceu a primeira corrida, acabando por 

terminar o campeonato em 2.º 

Esta série monomarca, reservada a pilotos com idades 

dos 17 aos 19, decorreu este ano em Honda CB5 500 

RR, mas, na temporada de 2015, o tipo de mota vai 

mudar e a Honda CBR 650 F foi a escolhida. Esta moto 

proporciona aos pilotos um trampolim para a categoria 

Superstock 600. Para Javier Alonso, diretor executivo 

de Dorna WSBK «é interessante acompanhar o desen-

volvimento destes jovens pilotos que começam a com-

petir com uma moto, a CBR 650 F, que é praticamente 

igual à de produção disponível nas lojas.» Robert Wa-

therston, diretor desportivo na Honda Euro, confirma: 

«Esta moto de competição não apenas oferece um 

equilíbrio ideal entre técnica e potência, mas também 

se revela como uma excelente moto de estrada!»  
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A série vai adotar a Honda CBR 650 F em 2015

European Junior Cup / Magny-Cours

Standings

01 / Augusto Fernandez, 155 pts

02 / Javier Ornellana, 140 pts

03 / Angelo Licciardi, 84 pts
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Dan Kruger / Kawasaki ZX10R

Apesar de ainda estar a tratar uma lesão depois de um 

acidente a alta velocidade nas recentes 8 Horas de 

Suzuka, Dan Kruger, com o apoio da Motul, conseguiu 

uns respeitáveis 2.º e 3.º lugar na ronda final do Pan 

Delta Superbike Championship. Com estes pódios, o 

canadiano ficou em 2.º na geral no campeonato chinês 

de superbikes em 2014.

O mau tempo esteve iminente, mas felizmente o tufão 

acabou por passar alguns dias antes da corrida. A 

equipa da Kawasaki Superbike deu o seu melhor e 

preparou a configuração perfeita para ganhar a cor-

rida, cabendo ao Dan controlar a dor e competir o mel-

hor que podia. 

Durante a Corrida 1 este piloto provou a sua tenaci-

dade, lutando com o par da frente e fazendo tempos 

por volta praticamente idênticos. A bandeira vermelha 

foi levantada algumas voltas depois da largada e Ben 

Burke, um piloto habitual nas superbikes australia-

nas, levou a melhor sobre Zhao da Factory Yamaha, 

ao passo que Dan Kruger conseguiu manter-se na 3.ª 

posição.

Na corrida 2 Dan fez uma ótima partida, mas não foi 

capaz de manter o ritmo devido às suas lesões.  Este 

piloto subiu para 2.º quando Burke se descuidou na 

curva 9 e ofereceu de bandeja a Zhao e a Kruger a 

vantagem necessária para confirmar a 1.ª e a 2.ª posi-

ção, respetivamente.

Dan Kruger termina em 2.º na geral do campeonato 
chinês de superbikes em 2014

Pan Delta Superbike Championship / Zhuhai
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Ordonez - Hoshino / NDDP Racing Nissan / Nissan GT-R GT300

A penúltima ronda do campeonato Super GT decor-

reu a 5 de outubro no circuito Chang na Tailândia. Na 

categoria GT500, entre as equipas Motul, foi o Nissan 

GT-R da D’station Advan que garantiu o melhor resul-

tado, ascendendo ao segundo degrau do pódio depois 

de fazer o melhor tempo da corrida. Este carro fez um 

bom arranque e esteve sempre no pelotão da frente. O 

Nissan da Motul Autech fez igualmente um ótimo início 

de corrida e manteve um bom ritmo até que uma colisão 

com um GT300 o fez perder lugares. Ainda assim esta 

equipa conserva o 3.º lugar na classificação provisória. 

Em GT300, depois de um bom início, o Nissan GT-R 

da B-Max NDDP conseguiu manter-se entre os líderes. 

Ordonez tirou proveito do pneu furado do Porsche que 

estava na frente e assumiu a liderança à frente do BMW 

Z4 de Jorg Muller. Jorg, um piloto de fábrica BMW, não 

conseguiu bater o piloto da Nissan Academy, que cru-

zou a linha da meta com uma vantagem de 0,862 s. Foi 

a primeira vitória da temporada para a B-Max NDDP.

Falta mais uma prova para terminar o campeonato a 16 

de novembro no circuito Twin Ring Motegi.

Vitória em GT300 e 2.º lugar em GT500 para as 
equipas Motul! 
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Super GT / Chang Circuit

GT300 Standings

01 / Goodsmile Racing & Team Ukyo, 82 pts

02 / BMW Sports Trophy team Studie, 75 pts

03 / Gainer, 74 pts

04 / NDDP Racing, 62 pts

05 / R&D Sport, 59 pts

08 / Team Mugen, 41 pts
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Joan Barreda / Team HRC / Honda 450 CRF

Cross-country world championship

Disputado de 3 a 9 de outubro, o Rali de Marrocos 

constitui a final do campeonato mundial de todo-o-

terreno. Com 119 concorrentes em motos e quads 

e 160 em automóveis e camiões, é um dos maiores 

ralis a seguir ao Dakar. Na categoria de automóveis, 

a Motul presta apoio à XTrem Plus, que inscreveu dois 

Polaris RZR. As duas duplas começaram bem, com o 

carro de Daniel Viard e Alain Multinu a ser o 1.º da sua 

categoria no final da segunda etapa. A terceira etapa 

foi particularmente longa e rápida, com os dois au-

tomóveis a alcançarem velocidades muito elevadas. 

«Chegámos aos 120 km/h nesta especial e fizemos 

cerca de 50 ou mais saltos em pistas de gravilha.» - 

comentou Jes Gringo, no Polaris n.º 350.

Na categoria de motos, a Motul fez parceria com a 

Honda HRC e cinco pilotos, em que os recém-che-

gados se juntaram aos veteranos Paulo Gonçalves, 

Joan Barreda e Hélder Rodrigues. Fiel a si mesma, 

a equipa foi a principal atração ao começar, logo na 

primeira etapa, com uma vitória dupla de Barreda e 

Gonçalves. No segundo dia Barreda forçou os limites 

e voltou a ganhar, antes de sofrer uma penalização de 

30 minutos por violar o limite de velocidade em asfal-

to. Mas Jeremías Israel conseguiu um magnífico 2.º 

lugar. Na terceira etapa houve novamente uma ma-

gnífica vitória dupla da Honda, com Barreda e Gon-

çalves, tendo este último assumido a liderança do rali 

no final da terceira etapa. Hélder Rodrigues está na 

3.ª posição e Barreda na 8.ª, quando ainda faltam dis-

putar três etapas antes da meta em Marraquexe.

A Honda faz três dobradinhas consecutivas!  
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