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Zlobin - Minassian - Mediani / SMP Racing / Oreca 03R - Nissan
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Vitória para a KCMG e título LMP2 para a SMP Racing!
A última ronda do FIA World Endurance Champion-

ship, disputada a 30 de novembro em São Paulo, levou 

ao rubro 55 000 espetadores com emoções fortes. A 

Porsche conseguiu aqui a primeira vitória da tempo-

rada e a Toyota sagrou-se campeã mundial, depois de 

a corrida terminar com o carro de segurança em pista 

devido a um aparatoso acidente de Mark Webber, que 

saiu ileso. 

Em LMP2, a Motul patrocinava as equipas SMP Racing 

e KCMG, com a primeira em 2.º na classificação pro-

visória à chegada ao Brasil, atrás da G-Drive Racing. O 

automóvel conduzido por Bradley, Howson e Impera-

tori (KCMG) liderou a corrida desde o início e escapou 

por pouco a um incidente a meio da corrida para ter-

minar no degrau mais alto do pódio na sua categoria. 

A sorte não esteve do lado da G-Drive Racing, cujo 

carro sofreu um acidente na primeira parte da corri-

da. Este abandono tornou tudo mais fácil para a SMP 

Racing que, ainda assim, teve uma corrida repleta de 

percalços, com uma saída do carro n.º 37 e uma ida às 

boxes do n.º 27 com problemas nos travões. A equipa 

conseguiu voltar a pô-lo na corrida, possibilitando que 

Sergey Zlobin assegurasse o título de pilotos e a SMP 

Racing o título por equipas. 

As equipas e os pilotos têm agora três meses para pre-

parar a temporada de 2015, cuja primeira prova está 

marcada para 27 e 28 de março no circuito de Paul 

Ricard com o Prólogo.
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FIA WEC / 6 Hours of São Paulo

lMP2 Results

01 / Howson - Bradley - Imperatori, KCMG

02 / Zlobin - Minassian - Mediani, SMP Racing

03 / ladygin - Shaitar - ladygin, SMP Racing

lMP2 teams Standings

01 / SMP Racing, 146 pts

02 / G-Drive Racing, 137 pts

03 / KCMG, 130 pts
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Katsuyuki Nakasuga / Yamaha YSP Racing team / Yamaha YZF-R1

O All Japan Road Race Championship terminou no Cir-

cuito de Suzuka durante o 46.º MFJ Grand Prix e Kat-

suyuki Nakasuga da Yamaha YSO Racing Team, com o 

patrocínio da Motul, arrebatou a vitória na primeira cor-

rida e terminou em 2.º na segunda para assim reclamar 

o seu terceiro título consecutivo na classe JSB1000. Esta 

última vitória no campeonato converte-o no primeiro pilo-

to a vencer cinco títulos na classe rainha JSB1000.

Desde o início da temporada que o experiente piloto ja-

ponês tinha os olhos postos no seu terceiro campeonato 

consecutivo, mas teve de defender-se dos adversários 

Kosuke Akiyoshi (Honda) e Takumi Takahasi (Honda) 

para conquistar a ronda inaugural, a Corrida 2 e 4 de 

Suzuka.

As rondas seguintes não foram pera doce para Naka-

suga, pois teve de competir apesar das lesões e do mau 

tempo, e não conseguiu terminar no degrau mais alto do 

pódio. Ainda assim, entrar na segunda metade da tem-

porada em 2.º, a apenas 10 pontos do líder, significava 

que o japonês tinha boas hipóteses de conquistar o título. 

Provando por que razão era o campeão em título, Na-

kasuga conseguiu vitórias consecutivas em Autopolis e 

Okayama que o catapultaram para a frente da classifica-

ção como líder em pontos ao entrar na ronda final. Ven-

cer com uma pole position na primeira corrida e cruzar a 

meta em 2.º na segunda corrida permitiram a Nakasuga 

reclamar o seu terceiro campeonato consecutivo, tornan-

do-se também o primeiro piloto a ganhar cinco títulos de 

campeonato consecutivos na prova rainha de estrada 

japonesa.
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Nakasuga ganha terceiro título consecutivo em All 
Japan JSB1000
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All Japan Road Race Championship / Suzuka
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Gt Asia / Mok Weng Sun / Clearwater Racing / Ferrari F458 Italia

O Grande Prémio de Macau anual é um dos pontos al-

tos do  calendário internacional. Não apenas o grande 

prémio decorre num circuito citadino de 6,2 km, como 

também é único no sentido em que todas as corridas 

de quatro e duas rodas são disputadas no mesmo fim 

de semana. Há sempre algo para praticamente qual-

quer entusiasta dos desportos motorizados.

Este ano a Motul voltou a marcar presença neste fim 

de semana como parceiro técnico de numerosas equi-

pas. Houve participações de Mini Cooper e carros de 

tuning japoneses de equipas de Hong-Kong, de várias 

organizações motociclistas da Europa e da Ásia e até 

da Team West-Tec F3 e da sua dupla de bólides de 

Fórmula 3 do Reino Unido.

O grande prémio assinala a ronda final da série GT 

Ásia. A Clearwater Racing, um parceiro técnico da 

Motul de há muito tempo, já tinha assegurado o cam-

peonato por equipas com uma vantagem sobre o ad-

versário direto superior a 100 pontos. Contudo ainda 

havia quatro pilotos com uma hipótese matemática de 

ganhar o campeonato por pilotos.

A atmosfera era elétrica quando todos os 31 au-

tomóveis assumiram a posição respetiva para a par-

tida rolante. Com um historial de bandeiras vermelhas 

e carros de segurança, os espetadores e as equipas 

estavam à espera de uma corrida repleta de emoção. 

No entanto, as 12 voltas deste ano foram tudo menos 

dramáticas, pois todos os 31 automóveis que começa-

ram a corrida cruzaram a linha da meta.

Apesar de o Ferrari de Mok Weng Sun não ter termi-

nado em 1.º, conseguiu ainda assim amealhar pontos 

suficientes para conquistar o campeonato por pilotos à 

frente de Anthony Liu, o vencedor da corrida.
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Clearwater Racing arrasa no Grande Prémio de  
Macau do campeonato GT Asia

Macau Grand Prix / Guia

Drivers Standings (Gt Asia)

01 / Mok Weng Sun, Clearwater Racing, 164 pts

02 / Anthony liu, BBt team, 159 pts

03 / Keita Sawa, Clearwater Racing, 156 pts

04 / Rob Bell, Clearwater Racing, 146 pts

04 / H. Hamaguchi, Clearwater Racing, 146 pts
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leandro “tati” Mercado / Barni Racing team / Ducati 1199 Panigale R

A Barni Racing Team, apoiada tecnicamente pela Motul, 

terminou a temporada de forma impecável com dois títu-

los soberbos, graças aos pilotos da Ducati 1199 Panigale 

R: o título de pilotos no FIM Superstock 1000 e o título do 

campeonato italiano de superbikes. 

O primeiro foi ganho por Leandro «Tati» Mercado, depois 

de uma temporada disputada ferozmente. Com uma 

vitória em Aragon e Jerez, e de um pódio em Imola e 

Misano, entrou na última prova, em Magny-Cours, com 

uma vantagem de cinco pontos em relação a Savadori. 

Uma queda nas classificativas impediram-no de fazer 

melhor que o 11.º tempo, mas o piloto argentino batal-

hou de forma espetacular na pista que ficou molhada 

durante a corrida, para cruzar a linha de chegada em 4.º, 

agarrando o muito ambicionado título. 

Para a Team Barni Racing, é um prémio bem merecido 

depois de terminar as duas temporadas anteriores na 

2.ª posição. ‘Estamos naturalmente muito satisfeitos com 

este título.’ - comentou o diretor de equipa Marco Bar-

nabò. ‘Hoje foi um dia complicado numa pista molhada, 

mas Tati estava confiante (...) E gostaria de agradecer a 

toda a equipa.’

No campeonato italiano de superbikes, o título era dis-

putado entre Ivan Goi (Barni Racing Team) e Matteo 

Baiocco. Este último venceu a primeira corrida da tem-

porada em Mugello, mas Goi compensou isto ao ganhar 

as seguintes três. Com um pódio em Valleunga e Misano, 

tinha um total de 14 pontos de vantagem ao chegar a 

Mugello para a última ronda. Vencedor da corrida um e 

3.º na segunda, conquistou de forma brilhante o título.

Barni Racing conquista os títulos de  
Superstock 1000 e Superbike!

FIM Superstock 1000 & Italian Superbike
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Hungaroring Driving Academy

Desde o início do ano que a Academia de Condução Hun-

garoring colabora com importador húngaro da Motul, 

a Tiszk Kft. Os participantes da academia podem as-

sim testar e usar produtos de qualidade superior da 

MOTUL, como a linha MC CARE.

Com esta parceria reciprocamente frutífera, era pra-

ticamente evidente que a formação técnica com 

Alexander Hornff, o diretor técnico da Motul Alemanha, 

seria levada a cabo nas salas de aula da Academia de 

Condução, situada na pista húngara de F1, em vez de 

um hotel ou centro de conferências enfadonho.

‘É muito importante, de acordo com a política da em-

presa, que os nossos parceiros comerciais recebam 

formação na tecnologia única que a Motul representa, 

nos mais recentes resultados da ciência da lubrificação 

automóvel, nos novos produtos Motul e nas tendências 

futuras expectáveis na indústria. É por isso que os rece-

bemos na Hungaroring para uma formação técnica.’ – 

afirmou Gábor Hirtling, diretor de vendas da Tiszk Kft. 

‘Também organizámos esta oportunidade de formação 

para oferecer treino na pista no circuito da Academia de 

Condução. Conduzem imenso, fazendo por vezes cen-

tenas de quilómetros por dia. Deste modo todos obtêm 

uma formação muito útil mesmo antes da temporada de 

inverno’.

Formação na sala de aulas e treino na pista

Hungaroring Driving Academy / Hungaroring
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A Blue Wing Honda, o distribuidor de motos e scooters 

Honda para a Nova Zelândia acaba de celebrar um 

contrato através do qual a Motul se torna o seu par-

ceiro oficial em lubrificantes. Este contrato abrange em 

particular as participações de motos Blue Wing Honda 

em corridas de motocrosse e de circuito. 

A Honda Shop Race Team vai portanto correr na cate-

goria MX1 nacional com o detentor do título Cody Coo-

per e John Philips, enquanto para MX2 vai confiar em 

Aaron Whiltshire. Esta equipa é considerada uma séria 

candidata ao título e a Motul vai organizar uma valiosa 

parceria técnica neste contexto.  

Quanto à competição em circuito, a marca de lubrifi-

cantes vai trabalhar com a Honda Road Race Team, 

que inscreverá James Smith em Superbike numa CBR 

1000 RR e Jeremy Holmesien em Supersport com uma 

CBR 600 RR.

‘Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Motul 

aqui na Nova Zelândia,’- afirmou Alan Petrie, o diretor 

da Blue Wing Honda, ‘ já conhecemos a marca, tendo 

em conta a sua ligação à Honda e às suas equipas 

em todo o mundo. Desejamos simplesmente trabalhar 

com as melhores marcas do mercado para ajudar as 

nossas equipas a vencer.’

Robin Simpson, diretor da High Performance Lubri-

cants, o distribuidor Motul na Nova Zelândia, confir-

mou: ‘Estamos entusiasmados em colaborar de perto 

com a Blue Wing Honda. Esta operação tem o apoio 

total da Motul Ásia Pacífico e constitui um significativo 

passo em frente para a marca na Nova Zelândia.’

Blue Wing Honda escolhe Motul como parceiro para 
lubrificantes

Motul Asia Pacific / Auckland

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul Sport News 2014 © Motul - All right reserved

Motul 119 bd Felix Faure • 93300 Aubervilliers
Publishing & editing coordinator : leslie Raiwoit / lraiwoit@motul.fr
Credits : Motul Japan, www.good-shoot.com, Gt Asia, Barni Racing team


