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2014 Motul Grand Prix of Japan

O Grande Prémio do Japão, em Motegi, é verdadeira-

mente lendário. De facto, neste circuito pertencente à 

Honda, o extraordinariamente talentoso Marc Marquez 

arrecadou o seu segundo título consecutivo em Moto-

GP numa Honda (que mais?), graças a um esforçado 

2.º lugar, atrás de Jorge Lorenzo. Com 21 anos e 237 

dias, é o piloto mais jovem a conseguir uma perfor-

mance como esta, um recorde que arrebatou a Mike 

Hailwood (23 anos e 152 dias). Durante esta corrida, 

que decorreu sob um sol radioso, os pilotos da Ya-

maha Tech3, com parceria da Motul, terminaram todos 

no top ten, tendo Espargaro falhado a 7.ª posição por 

escassa margem. «Um 8.º lugar não era o que estava 

à espera,» - admitiu, «mas foi uma corrida difícil e tive 

de lutar para o conservar.» Bradley Smith ficou em 

9.º lugar e Aleix Espargaro, o piloto Motul pela NGM 

Forward Racing, terminou em 11.º

0A categoria Moto3 também assistiu a batalhas dis-

putadas ferozmente até que, no final da corrida, um 

golpe de sorte súbito permitiu a Alex Marquez (o irmão 

mais novo de Marc) arrebatar a vitória, ficando assim 

na liderança do campeonato.

Como parceiro oficial da prova, a Motul teve direito, 

obviamente, a um imponente conjunto de atrações 

durante todo o fim de semana, sendo uma das prota-

gonistas a presença das 14 grid girls, que deliciaram  

Uma prova que ficará na história! 
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público.

À margem destas corridas emocionantes, a Suzuki re-

velou ao público japonês a nova GSX-RR com as cores 

da Motul, na presença de Kevin Schwantz e Franco 

Uncini, campeões do mundo em 1993 e 1982, respeti-

vamente. «Testei a moto e é uma excelente máquina» 

- afirmou Schwantz.

O próximo Grande Prémio vai decorrer na Austrália 

a 19 de outubro, o que deixa à Dorna Sports apenas 

quatro dias para transportar tudo para o local: deveras 

um feito logístico!

2014 Motul Grand Prix of Japan
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MotoGP Standings
01 / Marc Márquez, Honda, 312 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha, 230 pts

03 / Dani Pedrosa, Honda, 230 pts

06 / A. Espargaró, NGM F. Racing Yamaha, 117 pts

07 / Pol Espargaró, Yamaha Tech3, 116 pts

10 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 92 pts
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Laia Sanz / HRC Dakar Rally Team / Honda CRF 450

Para a HRC Dakar Rally Team, o rali de Marrocos ter-

minou com resultados mistos: por um lado o 3.º lugar 

de Helder Rodrigues e, por outro, o abandono de Paulo 

Gonçalves. Paulo acabou por cair na quinta etapa, o 

que o impediu de chegar ao pódio e de conquistar no-

vamente como no ano passado o título, que desta vez 

foi para Marc Coma, que venceu em Marrocos. Outro 

ponto positivo para a Honda foram as cinco vitórias 

por etapas de Joan «Bang Bang» Barreda, que infeliz-

mente foram reduzidas a três por causa das penaliza-

ções atribuídas ao piloto espanhol. De todas as formas, 

demonstrou que as Hondas bem pilotadas conseguem 

dominar os adversários. O ótimo desempenho de Laiza 

Sanz também merece destaque. Foi a primeira mulher 

da classificação geral ao terminar em 10.º lugar.  

Na categorias de automóveis, a Motul fez parceria com 

a XTrem Plus, cujos dois Polaris venceram na categoria 

respetiva: Jes Munk e Sébastien Delaunay em T3.2 FIA, 

o que assim conquistaram o campeonato mundial T3 

de corta-mato, e Daniel Viard e Alain Multinu em T3.2 

Open! «Esta última especial era pequena num terreno 

muito técnico: escorregadio, irregular e rochoso, mas 

diverti-me muito! (...) Tivemos de terminar e garantir 

esta vitória e agradeço ao Seb pelo seu excelente tra-

balho como copiloto.» - concluiu Jes Munk.

Hélder em 3.º na geral e a XTrem Plus vitoriosa na 
sua categoria

Cross-country World Championship
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Bradley - Howson - Matsuda / KCMG / Oreca 03 Nissan

Diante de 51 000 espetadores, a quinta ronda do Cam-

peonato Mundial de Resistência esteve à altura das 

expectativas no fim de semana de 12 e 13 de outu-

bro. A Toyota venceu a corrida diante do seu público e, 

em LMP2, a rivalidade entre os automóveis presentes 

originou algumas ultrapassagens soberbas. O Oreca-

Nissan da KCMG, com patrocínio da Motul, esteve na 

frente por alguns momentos, mas Richard Bradley e 

Matt Howson não conseguiram resistir aos ataques do 

Ligier da OAK Racing. Alcançaram ainda assim um 

muito bom 2.º lugar, depois da vitória na corrida dos 

Estados Unidos da América.  

Entretanto, foi um dia muito complicado para o Oreca-

Nissan da SMP Racing, também com apoio da Motul, e 

conduzido por Sergey Zlobin, Maurizio Mediani e Nico-

las Minassian. O carro terminou em 4.º depois de se 

atrasar devido a duas penalizações, uma por mudança 

de motor e outra por acelerar na faixa das boxes. Por 

outro lado, enquanto lutavam pela 3.ª posição, sofre-

ram uma pequena colisão com o Morgan Judd da 

Yacaman. A equipa espera contrariar as previsões na 

próxima ronda, as 6 Horas de Xangai, que decorrerão 

a 2 de novembro.   

   

Oreca-Nissan KCMG no segundo degrau do pódio! 
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FIA World Endurance Championship / Fuji

LMP2 Team Standings

01 / KCMG, Oreca Nissan – 110 pts

02 / G-Drive Racing, Ligier Nissan – 94 pts

03 / KCMG, Oreca Nissan – 80 pts
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Pierre de Thoisy’s 1953 Studebaker / 2007 edition

Depois de em anos anteriores ter apoiado várias 

equipas que participavam na Carrera Panamerica-

na, a Motul reforçou o patrocínio, tornando-se o par-

ceiro oficial em lubrificantes para esta prova reser-

vada a veículos históricos e que é particularmente 

difícil do ponto de vista da resistência. Irá começar 

a 17 de outubro em Veracruz e atravessará cerca de 

3000 km com chegada prevista a 23 de outubro em 

Durango. Os 90 participantes vão deparar-se com 

temperaturas que variam de negativas a tropicais, 

e competir em altitudes entre o nível do mar e os 

3000 m.

Nicolas Zaugg, Gestor da Motul para a América 

do Sul, comentou: «Durante vários anos apoiámos 

várias equipas, incluindo a de Pierre de Thoisy cujo 

Studebaker bateu em 2003 o recorde de velocidade 

em estradas mexicanas com uns estonteantes 316 

km/h. Hoje estamos orgulhosos por aumentar a nos-

sa participação. A Carrera Panamericana é uma das 

mais emblemáticas e exigentes corridas de todo o 

mundo, e que permite à Motul associar o seu nome a 

valores como desafio, rendimento e tradição.»

A Motul apoia esta prova histórica 

Carrera Panamericana / Mexico
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Kristaps Bluss / Team HGK Racing / BMW E46 Croco

O piloto letão Kristaps Blušs, membro da equipa HGK 

Racing, com apoio técnico da Motul, conquistou o título 

do Eastern European Drift Championship (EEDC) na 

última prova que decorreu em Brno de 3 a 5 de outubro.

A temporada consistiu em seis rondas: depois da pri-

meira a 3 de maio em Riga (Letónia), as demais decor-

reram em Minsk (Bielorrússia), Kaunas (Lituânia), Maria-

pocs (Hungria), Varsóvia (Polónia) e Brno (República 

Checa).

Em Riga, o BMW E46 de Blušs terminou em 2.º, depois 

do confronto com o detentor do título de 2013, o letão 

Gvido Elksnis ao volante de um BMW 328 Turbo. Mas 

Kristaps teve a sua vingança em Minsk, à frente de Gvi-

do. Tal como na prova de Minsk, realizou-se num aero-

porto regional, encerrado para este acontecimento. A 

seguir Blušs voltou à Hungria, antes de terminar em 3.º 

em Kaunas. Por último, depois de uma luta com Pole 

Bartosz Stolarski, subiu ao segundo degrau do pódio 

em Brno. O público vibrou com estes dois grandes pilo-

tos que se digladiaram com talento e proporcionaram 

uma prova espetacular.

Em Brno, Gvido Elksnis conseguiu conquistar novamente 

o título, mas não chegou sequer ao Top 8. Deste modo, 

Kristaps confirmou a sua superioridade ao sagrar-se o 

campeão EEDC com a sua equipa HGK Racing.

Kristaps Blušs coroado campeão! 

Eastern European Drift Championship / Brno
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