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Comas - Sadeleer / 1953 Studebaker

Na véspera do final da Carrera Panamaricana, nada 

parecia ser capaz de expulsar Emilio Velázquez e 

o copiloto, Javier Marín, do 1.º lugar que detinham 

com mais de um minuto de vantagem. Mas isto era 

não considerar com os imprevistos intrínsecos desta 

corrida espetacular. Assim, o troço «Espinazo del 

Diablo» revelou-se fatal para o potente Studebaker 

Champion da equipa mexicana. Erik Comas e Isa-

belle de Sadeleer, também ao volante de um Stude-

baker, aproveitaram a situação para assumir a lide-

rança da corrida e o antigo piloto de F1 para a Ligier 

e a Larousse arrebatou a vitória depois das últimas 

especiais cronometradas a 23 de outubro. Desde a 

vitória de Pierre de Thoisy em 2007, foi a primeira 

vez que um piloto francês subiu ao degrau mais alto 

do pódio.  

Dos 90 participantes nesta prova difícil, na qual a 

Motul foi este ano pela primeira vez o lubrificante 

oficial, menos de metade conseguiu chegar à meta. 

De facto, esta corrida de 3000 km é especialmente 

exigente tanto para os participantes como para as 

máquinas, com troços sinuosos e complicados de-

pois de retas longas, nas quais estes automóveis 

profundamente modificados conseguem atingir velo-

cidades próximas dos 300 km/h, graças aos regula-

mentos muito flexíveis em termos de peças mecâni-

cas. Além de Erik Comas (Team Mats Hammarlund), 

a Motul prestou apoio técnico a vários outros concor-

rentes como Taz Harvey (Datsun 260 Z), que ficou 

num brilhante 8.º, Kurt Dobitsch (Chevrolet Camaro) 

em 11.º, Tomas Lopez Rochas (Studebaker), em 21.º 

e Jérôme de Sadeleer (Ford Falcon) em 30.º

Vitória in extremis para Erik Comas e Isabelle 
de Sadeleer 

Carrera Panamericana / Mexico
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Bradley Smith / Monster Energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Marc Márquez, já sagrado campeão mundial, foi magnâ-

nimo na penúltima ronda do campeonato de MotoGP, rea-

lizada a 26 de outubro em Sepang. Com a sua 12.ª vitória 

da temporada, iguala o recorde estabelecido por Mick 

Doohan em 1997. Apesar de ter começado na 9.ª posi-

ção, ultrapassou os seus adversários um a um até assumir 

a liderança, à frente de Valentino Rossi. Entre as equipas 

com parceria Motul, os resultados da Yamaha Tech3 foram 

particularmente satisfatórios, pois Bradley Smith, após 

subir ao pódio no Grande Prémio da Austrália, conquistou 

um muito merecido 5.º lugar. Por outro lado, Pol Espargaró 

fez uma performance extremamente corajosa: depois de 

uma queda no sábado na qual fraturou o pé esquerdo, não 

deixou ainda assim de alinhar na partida e, lutando contra 

a dor, de terminar atrás do seu colega de equipa, na 6.ª 

posição. « A corrida foi muito dura em termos físicos, mas 

nós treinamos para suportar estas condições.» - disse Pol. 

Aleix Espargaró, pela NGM Forward Racing, não teve a 

mesma sorte, uma vez que, depois de cair devido a uma 

colisão com Bautista na 19.ª volta, teve de abandonar a 

corrida. O prémio de consolação para a equipa foi o título 

mundial conquistado pelo piloto espanhol na categoria 

Open, dado que o seu adversário direto, Scott Redding, 

está demasiado atrasado nos pontos para conseguir al-

cançá-lo. 

O campeonato vai ser decidido a 9 de novembro em 

Valência, Espanha.

        Discover the new Motul Grand of japan video 

        on the Motul Youtube channel

Bradley Smith e Pol Espargaró sobem na classificação 
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FIM MotoGP World Championship / Sepang

Standings
01 / Marc Márquez, Honda, 337 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha, 275 pts

03 / Jorge Lorenzo, Yamaha, 263 pts

06 / Pol Espargaró, Yamaha Tech3, 126 pts

07 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 119 pts

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

2014 MOTuL TITLE
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https://www.youtube.com/watch?v=wCo8b6aoIo8&index=1&list=PL17D3DC02F6F47E3A
https://www.youtube.com/watch?v=wCo8b6aoIo8&index=1&list=PL17D3DC02F6F47E3A
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Armindo - Narac / Imsa performance Matmut / Porsche 911 GT3

01 02 03 04 05 06 07

A última prova da temporada, que decorreu no circuito de 

Castellet de 25 a 26 de outubro, revelou-se decisiva na 

corrida para o título. No início do fim de semana, o Audi 

R8 da Sébastien Loeb Racing estava na frente, mas foi 

destronado pelo Porsche 911 GT3 da Imsa Performance 

Matmut, que recebe o apoio técnico da Motul. Nas mãos 

de Raymond Narac e Nicolas Armindo, o carro venceu 

a primeira corrida depois de batalhas ferozmente dispu-

tadas, o que significava que, antes do início da segun-

da corrida, três equipas podiam ainda reclamar o título 

deste campeonato com patrocínio Motul. O 5.º lugar da 

Imsa Performance Matmut nesta segunda corrida per-

mitiu-lhe arrebatar o título, tendo o seu mais direto rival 

sofrido uma penalização na sequência de uma colisão.  

A Motul também apoiava a Saintéloc Racing, que conse-

guiu colocar um carro na 3.ª posição do campeonato. 

Depois da 5.ª posição na corrida um, David Hallyday e 

Grégory Guilvert terminaram em 3.º e conquistaram pon-

tos valiosos.  

Raymond Narac, um piloto brilhante, concessionário 

Porsche em Rouen e parceiro Motul, reconheceu no final 

deste fim de semana ferozmente disputado: «O nível do 

campeonato é muito alto. Honestamente, nunca pen-

sei que fosse tão elevado. Todas as equipas trabalha-

ram muito e algumas impressionaram-me a sério. Uma 

análise que ainda dá mais importância à sua vitória ren-

hida.

  

2014 MOTuL TITLE
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Título para Narac e Armindo 
(Imsa Performance Matmut)! 

GT Tour  / Le Castellet

« Championnat de France » Standings

01 / Narac-Armindo, Imsa Perf. Matmut, 177 pts

02 / Hassid-M. Parisy, S. Loeb Racing, 175 pts

03 / Halliday-Guilbert, Saintéloc Racing, 170 pts

04 / Giauque-Moullin Trafford, Team Sofrev, 140 pts
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Team Motul Suzuki / Lawson Bopping

Foi mais um fim de semana perfeito para os pilotos da 

Team Motul Suzuki, Matt Moss e Lawson Bopping, pois 

dominaram o pódio na terceira e quarta ronda e avança-

ram para a última ronda no topo da tabela do campeo-

nato.

As rondas 3 e 4 do campeonato australiano de super-

crosse decorreram a par do Grande Prémio de Motoci-

clismo da Austrália, e a terceira ronda no sábado foi um 

arranque perfeito para a prova, visto que par dominou as 

respetivas mangas antes de uma dobradinha com Moss 

no degrau mais alto do pódio. 

A quarta ronda de domingo revelou-se um pouco mais 

exigente, mas Moss ainda correu para a sua 4.ª vitória 

consecutiva. Apesar de Bopping ter sofrido um pequeno 

incidente na primeira curva, o piloto n.º 70 conseguiu 

recuperar e mereceu inteiramente o seu muito disputado 

4.º lugar. 

Ambos os pilotos corriam na nova Suzuki RM-Z450 de 

2015 e, com a performance espetacular durante o fim de 

semana, a equipa está certamente no bom caminho para 

se tornar um concorrente temível nos próximos campeo-

natos nacionais de motocrosse e supercrosse.

O recinto Brisbane Entertainment Centre vai acolher a 

ronda final do campeonato nacional de cinco rondas a 8 

de novembro, e o atual campeão Moss partirá com uma 

vantagem de 22 pontos, graças a uma temporada perfei-

ta até agora.  Bopping fica em segundo, a par de Adam 

Monea da Kawasaki, ambos com 118 pontos.

Matt Moss e Lawson Bopping arrebataram o pódio 
para a Team Motul Suzuki

01 02 03 04 05

Australian Supercross Championship / Phillip Island

SX1 Standings

01 / M. Moss, Team Motul Suzuki, 140 pts

02 / L. Bopping, Team Motul Suzuki, 118 pts

03 / A. Monea, NP M. Energy Kawasaki, 118 pts
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SVW SKODA Team

A quarta ronda do CRC realizou-se a 12 de outubro e 

a Motul marcou presença como parceiro técnico para 

duas equipas de fábrica, nomeadamente a FAW VW 

Team e a SVW SKODA Team.

Depois de um dia de competição intensa em várias 

etapas, a FAW VW terminou num bem merecido 2.º 

lugar, enquanto a SVW SKODA levou para casa o 3.º 

lugar na geral. Apesar de ainda faltarem duas rondas 

para o final, a equipa Volkswagen sagrou-se campeã 

do Grupo de tração em duas rodas, devido a uma tem-

porada consistente. 

Apesar das equipas de fábrica, a Motul também fez 

uma parceria técnica com duas equipas privadas: a 

Dongfeng e a Lengshuihe. A Dongfeng ficou em 3.º em 

Country Group e em 1.º em S4 Group, ao passo que a 

Lengshuihe terminou em 1.º em S6 Group.

As últimas duas rondas do CRC vão decorrer em Zhe-

jiang a 7-9 de novembro e também formarão a corrida 

do Asia Pacific Rally Championship Chinese.

01 02 03 04 05 06

China Rally Championship

Equipas com parceria Motul a caminho de uma 
temporada espetacular do China Rally Championship 
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As demonstrações acrobáticas existem 
para impressionar o público mas exi-
gem um treino regular. Fomos entrevistar 
Marat Kankadze, o mais famoso piloto 
acrobático russo.   

- Marat, como começaste a tua carreira?

- Sempre gostei de desporto e de motos. Tive a minha 

primeira scooter muito novo, depois uma Jawa, uma 

CZ, uma Riga... Ganhei os primeiros prémios em mini-

bikes, mas só comecei a fazer acrobacias aos 30 anos 

de idade.

- Como descobriste este desporto?

- Em vídeos. Era um desporto popular nos Estados 

Unidos e na Europa, e depois na Rússia. Era perfeito 

para mim, portanto comecei a praticar. 

- Dedicaste muito tempo ao desporto?

- Gosto bastante de desporto desde muito novo. Estu-

dei na escola desportiva, competi em natação... Apren-

di a trabalhar sozinho e em equipa. Quando comecei a 

fazer acrobacia, já tinha fundado em 2004 com amigos 

«Tudo começou em 2005» 
MARAT KANKADZE INTERVIEW

THE INSIDE STORY with
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uma escola de motociclismo, e isso ajudou-me bas-

tante. Tinha um espaço para treinar, mecânicos, fer-

ramentas... Progredi rapidamente e, passado um ano 

e meio, fiz a minha primeira demonstração em 2005. 

- Em acrobacia, tens de modificar a tua moto. Que 

outras coisas são importantes?

- Lubrificantes de elevada qualidade, claro. O motor 

da minha Yamaha WR 450 já trabalhou 800 horas! De 

20 em 20 horas coloco o óleo Motul 300V e consigo 

resultados excelentes. Durante estas 800 horas não 

tive qualquer problema técnico.  

- Há pouco tempo estiveste na Intermot, na Alemanha. 

Quais foram as tuas impressões?

- Foi fantástico. Os visitantes disseram-nos: «Pensá-

vamos que os alemães eram os melhores, mas vocês 

surpreenderam toda a gente! Dado o elevado nível 

das demonstrações, penso que fomos os melhores. 

Estou contente por ter podido participar com os meus 

colegas de equipa Yuri Verkhovnikov e Valery Kulesha, 

na nossa Legend Stunt Team.
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