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Bradley Smith / Monster Energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

O Grande Prémio da Austrália a 19 de outubro foi mar-

cado por várias ocorrências e, em particular, por um 

grande número de quedas, incluindo de Marc Márquez, 

o detentor do título. Deste modo, deixou o caminho 

aberto para Valentino Rossi, vitorioso mais uma vez, 

nove anos depois da sua anterior vitória neste mesmo 

circuito. Para a NGM Forward, Aleix Espargaro esteve 

entre os desafortunados e sofreu um embate de Ste-

fan Bradl, que o derrubou. Por outro lado, este fim de 

semana a equipa Yamaha Tech3 pôde congratular-se, 

visto que Bradley Smith fez o seu melhor resultado em 

MotoGP, subindo assim ao terceiro degrau do pódio! 

Tendo começado na 4.ª posição, o jovem piloto ficou 

rapidamente para 3.º antes de voltar a cair para 8.º, mas 

foi avançando entre os adversários e depois de algu-

mas ultrapassagens espetaculares, conseguiu chegar à 

3.ª posição. « É uma sensação fantástica subir ao pódio 

pela primeira vez em MotoGP.» - disse. «O meu início 

de corrida não foi muito bom e cometi vários erros, mas 

controlei-me e fui avançando.» Este piloto sobe assim 

duas posições no campeonato e encontra-se agora em 

8.º.

O seu colega de equipa Pol Espargaro caiu a algumas 

voltas do final. A penúltima ronda da temporada irá rea-

lizar-se a 26 de outubro na Malásia. Apesar de o título 

já estar decidido, as outras posições ainda estão em 

aberto.
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FIM MotoGP World Championship / Philip Island

Primeiro pódio de Bradley Smith em MotoGP! 

Standings

01 / Marc Márquez, Honda, 312 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha, 255 pts

03 / Jorge Lorenzo, Yamaha, 247 pts

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

07 / Pol Espargaró, Yamaha Tech3, 116 pts

08 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 108 pts
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Bertolini - Shaitar - Zlobin / SMP Racing / Ferrari 458 GTE

Cinco vencedores diferentes em cinco corridas: isto 

revela bem o grau de competitividade das equipas em 

ELMS e, nas 4 Horas do Estoril, a 19 de outubro, foi a 

vez de do Oreca-Nissan da Sébastien Loeb Racing con-

seguir a vitória. Atrás, a Jota Sport, com apoio técnico 

da Motul, assegurou um ótimo 3.º lugar que lhe permitiu 

ficar em 2.º no campeonato. Ao longo de toda a tem-

porada tinha conseguido vencer em Le Mans e Imola 

e conquistado quatro pole positions, mesmo com um 

Zytek-Nissan que está a começar a mostrar a sua idade. 

As outras equipas Motul: Murphy Prototypes, Greaves e 

Pegasus, terminaram em 6.º, 7.º e 8.º, respetivamente. 

Em LMGTE a vitória foi para o Ferrari F458 conduzido 

por Bertolini/Shaitar/Zoblinda para a SMP Racing, que 

terminou em 9.º na classificação geral, logo atrás dos 

LMP2. Para esta equipa patrocinada pela Motul, este re-

sultado brilhante significa a conquista do título de 2014 

nesta categoria.  A SMP Racing também conseguiu 

outra vitória nesta temporada, em Imola, e o 2.º lugar 

em Silverstone.

Por último, na categoria GTC, a SMP Racing também se 

distinguiu ao assegurar a 3.ª e a 4.ª posição, o que lhe 

permitiu ficar com o título em GTC e com o 3.º lugar. Em 

5.º no Estoril, a ART Grand Prix termina o campeonato 

no 4.º e no 5.º lugar.

2014 MoTuL TITLE
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2014 MoTuL TITLE
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SMP Racing conquista o título em LMGTE e GTC! 
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European Le Mans Series / Estoril

LMGTE Standings

01 / SMP Racing, 85 pts

02 / AF Corse, 81,5 pts

03 / JMW Motorsport, 70 pts

06 / Kessel Racing, 39,5 pts
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Motul Motostar Championship

Ao vencer a segunda corrida do fim de semana, Shane 

«Shakey» Byrne garantiu o seu quarto título no cam-

peonato! Esta última ronda decorreu de 18 a 19 de 

outubro no circuito de Brands Hatch, com o patrocí-

nio da Motul como fornecedor de lubrificante oficial do 

campeonato desde o início da temporada. O principal 

adversário de Shane Byrne, Ryuichi Kiyonari, decidiu 

não alinhar na partida devido a uma clavícula partida 

em consequência de uma queda durante os treinos. 

No entanto o fim de semana não começou da melhor 

maneira para Byrne, visto que na primeira corrida caiu 

enquanto estava em 2.º, deixando a vitória para Howie 

Mainwaring. Na segunda corrida, Byrne ficou na 9.ª 

posição pouco depois da partida e trabalhou ardua-

mente para subir por entre um pelotão muito agressivo 

de pilotos de topo. Na volta dez, estava em 2.º atrás 

de Mainwaring, que acabou por conseguir ultrapassar 

para cruzar a linha de chegada em 1.º «É claro que 

preferia ter lutado contra Kiyonari nestas últimas cor-

ridas.» - afirmou Byrne. «Tinha uma ligeira vantagem 

em pontos, mas éramos os únicos capazes de vencer 

o campeonato.»

Na série Motul Motostar, Joe Irving venceu em Moto3, 

ficando em 2.º lugar no campeonato, atrás de Wea-

ving. Em 125GP, E. Rendell já tinha assegurado o título 

e terminou em 2.º atrás de Joe Irwing.

Shane Byrne garante o título pela quarta vez!
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British Superbike / Brands Hatch

Motul Motostar Moto3 Standings

01 / J. Weaving, Jordan Racing, 225 pts

02 / J. Irving, Redline KTM, 222 pts

03 / J. uribe, FPW Racing/RSR, 163 pts

Motul Motostar 125 GP Standings

01 / E. Rendell, Banks Racing, 245 pts

02 / T. Taylor, PPW Racing, 174 pts

03 / B. Ray, Fab-Racing, 141 pts
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Janis Rozitis - Sandra Rozite

O primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 da Rússia de-

correu no circuito de Sochi de 10 a 12 de outubro, tendo 

sido uma prova histórica. Vladimir Putin e diversas per-

sonalidades russas assistiram a esta corrida.

A Motul participou nesta prova memorável com o Show 

Acrobático organizado para dois dias no circuito de 

Sochi, e contou com a ajuda dos pilotos letões Jānis 

Rozātis e Lauris Klābahs, da equipa Stuntfighters e das 

suas esposas Sandra Rozāte e Sabāne Klābaha.

Os quatro deram um espetáculo completamente novo 

que incluía éguas, cavalinhos e outra figuras acrobáti-

cas em perfeita sincronização. Este tipo de demonstra-

ção por casais é sempre espetacular e tem o ponto alto 

no salto pelo anel de fogo.

Até jovens com menos de 13 anos mostraram o seu 

talento em acrobacias. A demonstração era claramente 

menos complexa que a dos mais velhos, mas nem por 

isso deixou de ser impressionante. Entre estes jovens 

talentos merece destaque Foma Kalinin, com 12 anos, 

e já duas vezes campeão de acrobacias da Europa na 

categoria Street. Os jovens Danila Zhelanov e Nikita Pri-

syazhnyuk também fizeram uma magnífica exibição.

O grande prémio russo de Fórmula 1 surpreendeu mil-

hares de visitantes e milhões de telespetadores pelo 

grau de organização num circuito muito rápido, pela 

corrida espetacular e pelos eventos relacionados como 

o Show Acrobático Motul.

Show Acrobático Motul no primeiro Grande Prémio da Rússia 

Motul Stunt Show / Sochi
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Dongfeng Honda / Honda Civic
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A ronda 7 do China Touring Car Championship decorreu 

no Circuito Internacional de Xangai no segundo fim de 

semana de outubro com seis outras corridas organiza-

das ao mesmo tempo. Como o WTCC também estava 

no programa deste fim de semana, havia uma multidão 

imensa nas bancadas e as corridas foram transmitidas 

na televisão nacional.

A Motul fez parceria com três equipas em CTCC: Bei-

jing Hyundai, Toyota Yaris e Dongfeng Honda, com as 

duas primeiras a correr no Grupo de Produção China e 

a última no Grupo de Super Produção. Apesar da forte 

concorrência de equipas de topo, todos os três parcei-

ros técnicos da Motul conseguiram fantásticas chegadas 

com pódio.

No Grupo de Super Produção, a Dongfeng Honda voltou 

ao circuito depois de dois anos de ausência e, graças ao 

forte apoio técnico do Japão e a um recém-aperfeiçoado 

motor de 1600 cc turbinado, a equipa dominou o pelotão 

em todas as corridas do fim de semana.

Na primeira ronda do Grupo de Produção China, a Bei-

jing Hyundai terminou em 2.º e a Toyota Yaris em 3.º No 

entanto, a Beijing Hyundai respondeu na segunda ronda 

para passar pela bandeira axadrezada em grande estilo.

Estes resultados deixaram a disputa pelo campeonato 

completamente em aberto, que será decidido a 2 de 

novembro na última ronda.

Luta pelo Campeonato CTCC prossegue na última 
ronda 

China Touring Car Championship / Shanghai
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KTM X-Bow Holinger

A principal prova deste tipo no mundo regressou ao Syd-

ney Motorsport Park, e a Motul aumentou ainda mais a 

sua visibilidade neste ano com um patrocínio exclusivo 

da nova série monomarca GT-R.

Para a Motul, esta parceria potencia a posição da marca 

nos desportos motorizados a vários níveis. A marca de 

lubrificantes tem uma das suas maiores parcerias técni-

cas com a NISMO, a divisão de desempenho e despor-

tos motorizados da Nissan Motor Company. Esta parceria 

estende-se a todo o globo, desde os protótipos exce-

cionais Super GT, passando pelas máquinas GT1e GT3 

que competem na Europa e pelo 370Z preparado pela 

NISMO na América, até um Óleo de Competição Motul 

com marca NISMO, o eleito dos adeptos NISMO mais 

incondicionais. Com esta forte ligação ao fabricante ja-

ponês, ser o patrocinador da classe R35 GT-R surge na-

turalmente e reafirma a posição da Motul como escolha 

preferida para os veículos de competição Nissan.

Um stand Motul notável em frente ao da Mazda, que 

atraiu uma enorme multidão com a exposição do icónico 

Mazda 767B, apresentou uma vasta gama de produtos 

para automóveis de uso diário e de competição. Com 

uma grande maioria da multidão formada por entusias-

tas, houve vários pedidos de informação sobre as es-

pecificações e as aplicações dos produtos feitos por 

australianos conhecedores. Em exposição também esti-

veram cinco automóveis: dois drags Nissan preparados 

da Jett Racing, um dos quais detém o recorde mundial 

de velocidade para um motor de quatro cilindros; dois 

Targa GT-R (um deles com o único jogo de rodas de car-

bono na Austrália); e por último, mas nem por isso menos 

importante, um KTM X-Bow da Holinger, um parceiro téc-

nico da Motul e um fabricante australiano de caixas de 

velocidades desportivas muito procuradas.

Na pista de corrida, todos os olhos estavam nos dois 

GT-R pertencentes a equipas de topo no Japão: HKS e 

Top Secret. Ambos os automóveis foram desenvolvidos 

especialmente para dominar a concorrência e esperava-

se uma competição renhida, mesmo durante a prepara-

ção das atividades para o fim de semana. Eventualmente 

foi a HKS que levou para casa o Pro Class com um tempo 

muito respeitável de 1:30,8380. Na classe R35 GT-R Tu-

ner, a Just Car Insurance, com apoio técnico da Motul, 

conseguiu o melhor resultado ao fazer 1:40,3560.

Motul parceira do World Time Attack Challenge e da 
muito aguardada classe R35 GT-R

World Time Attack Challenge / Sydney
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