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A Turner Motorsport conseguiu na categoria GT Day-

tona o seu sétimo título no campeonato profissional, no 

fim da primeira temporada do Tudor United Sportscar 

Championship, com o seu piloto Dane Cameron a ven-

cer o título de pilotos. No sábado da corrida, o BMW 

amarelo e azul conduzido por Dane Cameron, Markus 

Palttala e Christoffer Nygaard terminou na 4.ª posição 

na última corrida da temporada no circuito de Petit Le 

Mans. Turner pode assim orgulhar-se de este ano ter 

conseguido quatro vitórias, seis pódios e oito chegadas 

entre os dez melhores.

Na corrida em Petit Le Mans, Palttala partiu da 5.ª posi-

ção e rapidamente chegou à liderança. Apesar de uma 

penalização drive-through, rapidamente retomou o seu 

lugar entre os cinco primeiros. Dave Cameron tomou en-

tão conta do volante, mantendo a posição do BMW no 

grupo da frente. Troca de piloto após troca de piloto, o 

carro subiu para a 4.ª posição, o lugar que ocupava ao 

cruzar a linha da meta. Apesar de um início de tempo-

rada difícil e de se atrasar consideravelmente nos pon-

tos, a Turner Motorsport terminou assim a liderar o cam-

peonato. « A temporada foi realmente extraordinária,» 

- disse o diretor de equipa Will Turner. «A equipa nunca 

desistiu apesar das dificuldades em Daytona, Sebring e 

Indy, e deste modo conseguimos subir na classificação. 

Houve altos e baixos, mas com quatro vitórias e o título, 

é uma das melhores vitórias da Turner Motorsport!»

Turner Motorsport arrebata os títulos por equipas e 
pilotos no GT Daytona!
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Tudor united sportscar Championship / Petit Le Mans

GT Daytona Teams  standings

01 / Turner Motorsport, 304 pts

02 / Paul Miller Racing, 295 pts

03 / Alex Job Racing, 295 pts
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Pol espargaro / Monster energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Apesar de já ser o campeão em título, Márquez não 

abrandou o ritmo e venceu o último Grande Prémio da 

temporada em Valência, disputado a 9 de novembro. 

Com 13 vitórias na temporada, estabeleceu um novo 

recorde! Para a Yamaha Tech3, Pol Espargaró partiu da 

segunda linha e caiu para 13.º lugar antes de conse-

guir recompor-se e, lentamente mas com segurança, 

escalar posições até um ótimo 6.º lugar, que também é 

a sua classificação no campeonato como melhor piloto 

entre os privados. O seu colega de equipa, Bradley 

Smith, estava na 8.ª posição quando na volta 17 co-

meteu um erro que o fez cair para 14.º Termina assim 

o campeonato em 8.º, logo atrás de Aleix Espargaro 

(NGM Forward Racing).

Merece igualmente referência a Suzuki apoiada pela 

Motul, uma GSX-RR pilotada por Randy de Puniet. Infe-

lizmente, a moto sofreu problemas técnicos que força-

ram o abandono: a equipa tem agora todo o inverno 

para preparar a máquina. 

O dia terminou com a cerimónia de entrega de pré-

mios: Pol Espargaro foi laureado como melhor rookie 

do ano e o seu irmão Aleix sagrou-se campeão na 

categoria Open.

Um dia depois destas celebrações começou a tempo-

rada seguinte com os primeiros dias de testes oficiais 

para 2015.  

Pol Espargaro termina como melhor rookie do ano! 
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FiM MotoGP World Championship / Valencia

standings

01 / Marc Márquez, honda, 362 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha, 295 pts

03 / Jorge lorenzo, Yamaha, 263 pts

06 / Pol espargaró, Yamaha Tech3, 136 pts

07 / A. espargaró, NGM F. Racing Yamaha, 126 pts

08 / Bradley smith, Yamaha Tech3, 121 pts
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24 Dzintara Volga

Um GAZ-24 Dzintara Volga com patrocínio Motul e um 

GAZ-GL-1 de competição estiveram em Sochi mesmo 

antes do primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 na Rús-

sia. Graças à equipa Gorkyclassic e principalmente ao 

empresário Nickolay Panuli (proprietário de uma vasta 

coleção de GAZ), estes dois bólides de competição 

estiveram expostos no átrio do camarote presidencial 

do circuito de Sochi e foram igualmente conduzidos 

em pista.  

O GAZ-24 Volga tem uma longa história, participando 

desde 1967 em muitas provas desportivas soviéticas e 

em algumas internacionais. Mas foi apenas nos anos 

70 que o Volga começou a ganhar a sua reputação ao 

entrar na lendária corrida «Dzintara Volga» como subs-

tituto do GAZ-21s. Em 2014 a equipa Gorkyclassic e 

a Motul encomendaram em Riga um GAZ-24 Dzintara 

Volga 1973: os mecânicos modificaram o motor e o 

chassis, tendo a carroçaria sido construída mais tarde 

em Moscovo. Poucos carros soviéticos conseguem im-

pressionar entusiastas conhecedores como o Dzintara 

Volga que esteve no Grande Prémio de Fórmula 1.

Por outro lado também era impossível planear este 

primeiro Grande Prémio sem a presença de um GAZ-

GL-1, o primeiro automóvel de competição russo. 

Construído em 1938 sob a orientação de Evgeni Agi-

tov, engenheiro chefe na GAZ, bateu vários recordes 

soviéticos. A carreira deste bólide aerodinâmico termi-

nou em 1940 com o desaparecimento do protótipo. Em 

2010, a oficina de A. Bushuev construiu uma réplica do 

GL-1 a partir dos planos de A. Zakharov.

Com o GAZ-24 Dzintara Volga vermelho, a Motul contri-

buiu para apresentação de uma prova de acrobacia 

espetacular com campeões europeus. A Gorkyclassic 

organizou simultaneamente uma exposição de au-

tomóveis clássicos no museu automóvel Olympic Park.

GAZ-24 Dzintara Volga com cores Motul no circuito 
de Sochi 
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Formula 1 / Sochi
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hRC Dakar riders

Esta 72.ª edição do EICMA, o salão de motos e scooters 

de Milão, foi também o seu 100.º aniversário! De 6 a 9 

de novembro atraiu milhares de fãs das duas rodas que 

se juntaram para ver produtos de marcas de 34 países 

diferentes como, obviamente, os da Honda Racing Cor-

poration com parceria Motul. A HRC revelou dois protóti-

pos desportivos: a RC213V-S, uma versão de estrada da 

fabulosa moto campeã do mundo Grand Prix, e a True 

Adventure Prototype. Com inspiração na fantástica his-

tória Honda em ralis todo-o-terreno e no recente programa 

relacionado com o Rali Dakar, a True Adventure Prototype 

satisfaz o desejo da Honda de consolidar a sua presença 

neste segmento de mercado. O protótipo foi desenvolvido 

para oferecer uma excelente experiência de condução 

em todos os tipos de superfície e pode constituir a base 

de uma futura moto do tipo «aventura». Presta homena-

gem ao passado de competição da marca e em particular 

à NXR Africa Twin que venceu em 1989 o Paris-Dakar nas 

mãos de Gilles Lalay e que já usou as cores Motul. 

A apresentação destes dois protótipos decorreu na pre-

sença da equipa Honda HRC Rally: Joan Barreda, Hél-

der Rodrigues, Paulo Gonçalves, Jeremías Israel e Laia 

Sanz, bem como de pilotos de outras disciplinas: Marc 

Márquez e Dani Pedrosa de MotoGP; Toni Bou e Takahisa 

Fujinami de trial; Gauthier Paulin e Evgeny Bobryshev de 

motocrosse.

Honda HRC revela dois protótipos no salão de Milão 

eiCMA / Milan
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Yuki Takahashi (right) / Moriwaki Racing

A ronda final do MFJ Superbike 2014 realizou-se num 

dia frio e nublado no Circuito Internacional de Suzuka, 

mas isso não estragou a festa da Moriwaki Racing 

(com parceria Motul), cujo piloto Yuki Takahashi se 

sagrou campeão na classe J-GP2 do MFJ All Japan 

Road Race Championship!

Competindo na corrida final como líder do campeo-

nato, o piloto de 30 anos tinha um confortável avanço 

de 18 pontos e, pressupondo de que os seus rivais 

no campeonato também terminavam no pódio, teria de 

terminar pelo menos em 11.º

Depois de garantir no sábado a sua quarta pole posi-

tion, Takahashi fez um bom arranque, agressivo e lide-

rou a volta de abertura. No entanto, as emoções fortes 

depressa surgiram, pois começou a chover e isto fez 

com que alguns pilotos derrapassem em troços molha-

dos quando saíam da linha de corrida. Em consequên-

cia das quedas, os organizadores da corrida decidi-

ram imediatamente parar a corrida antes de declarar a 

prova como corrida molhada e encurtar a distância de 

15 para 10 voltas.

Depois de uma limpeza da pista, a corrida foi reto-

mada, mas sob chuva torrencial. Repetindo o seu ar-

ranque perfeito de antes, Takahashi conseguiu outro 

hole shot e com confiança distanciou-se do pelotão 

perseguidor. 

Embora apenas precisasse de terminar em 11.º lugar 

ou acima, o piloto japonês nunca baixou a guarda e 

liderou do princípio ao fim, obtendo assim outra vitória 

perfeita para rematar a temporada em grande.
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Moriwaki Racing leva para casa 
o campeonato da classe J-GP2! 
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All Japan Road Race Championship / Suzuka
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Team Germany / honda

Equipa com apoio Motul em 4.º lugar 

A primeira edição do International Six Days Enduro 

realizou-se em 1913, o que mostra bem o sucesso 

desta prova onde competem várias equipas em re-

presentação do seu país. Este ano decorreu de 3 

a 8 de novembro na Argentina, cerca de San Juan. 

A prova, que contou com 370 pilotos na linha de 

partida, incluía quatro loops traçados pela cidade 

e percorridos sucessivamente durante os seis dias 

que durou a competição. A Motul esteve presente 

através do apoio à equipa alemã 1/ADAC Westfalen 

que arrecadou um brilhante 4.º lugar na classifica-

ção por equipas (World Trophy Team) com Derrick 

Goerner, Edward Huebner, Marco Neubert, Nick 

Emmrich, Marcus Kehr e Dennis Schroeter, além de 

outro 4.º lugar no Junior World Trophy com Davide 

Von Zitzewitz, Bruno Waechtler, Tilman Krause e Pas-

cal Springmann.

international six Days enduro / San Juan
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egyptian drifting championship

Graças à ULM Shop Company, o distribuidor Motul 

no Egito, a marca de lubrificantes está bem visível 

nas provas desportivas neste país. A última destas 

provas foi o Egyptian Drifting Championship que de-

correu no Cairo no final de Outubro diante de uma 

multidão entusiasta. A Motul patrocinava sete pilo-

tos que usaram as cores da marca, dos quais, dois 

subiram ao pódio no final das provas: Karim Shlesh 

venceu ao volante do seu BMW E30, seguido de 

perto por Hesham El Khateb, em 2.º com um modelo 

similar.

Para promover a Motul, a ULM Shop Company pro-

gramou a participação noutras provas como compe-

tições de kart e o troféu egípcio de velocidade.

Pilotos Motul fazem dobradinha no Cairo 

egyptian Drifting Championship / Cairo
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