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Stauffer-Maxwell-Herfoss-Hook / Team Honda Racing / Honda CBR1000RR SP

A Team Honda Racing acaba de fazer um desempenho 

excecional ao monopolizar os três primeiros lugares do 

Australasian Superbike Championship. A última ronda 

decorreu no circuito de Sidney sob um calor abrasador 

e incluiu três corridas. Na corrida um, a equipa assus-

tou-se com a saída de pista de Wayne Maxwell logo no 

início da prova. O piloto retomou a corrida na cauda 

do pelotão, mas conseguiu avançar até à 9.ª posição. 

Lá na frente, Josh Hook cruzou a linha da meta em pri-

meiro depois de assegurar a melhor volta, mas sofreu 

uma penalização, pelo que o vencedor acabou por ser 

Jamie Stauffer, seguido de Troy Herfoss.

Na corrida dois Herfoss terminou em 3.º, Maxwell em 

5.º, seguido de Hook e Stauffer, em 6.º e 7.º Nesta fase, 

a equipa já tinha garantido o campeonato, mas os pilo-

tos continuaram a batalhar pela vitória na corrida três e 

terminaram a temporada com um pódio completo das 

cores da equipa: Hook, Herfoss e Stauffer, por esta 

ordem, seguidos por Maxwell, em 5.º Por fim, Wayne 

Maxwell ficou com a coroa, seguido por Stauffer e Her-

foss.

A equipa venceu assim todas as rondas desta tem-

porada, o que levou o diretor da equipa, Paul Free, a 

concluir: ‘Que temporada fantástica! A nossa equipa foi 

realmente imbatível e a Honda CBR 1000 RR SP foi uma 

máquina impressionante, ainda mais equilibrada do que 

esperava. Gostaria de agradecer a toda a equipa pelo seu 

empenho e espírito de luta.’
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Honda Racing termina o campeonato  
nos três degraus do pódio!

Australasian Superbike / Sydney
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Cada temporada tem as suas dificuldades e com o 

inverno regressa o gelo. O Andros Trophy acaba de ar-

rancar, a 6 e 7 de dezembro, no circuito Val Thorens. A 

Motul tem uma forte presença nesta competição: como 

patrocinador do campeonato e também do emocionante 

Andros Trophy, a empresa prestou o seu apoio técnico à 

Team Mazda France, que participava pela primeira vez.

Quanto aos concorrentes, a situação também se 

modificou, o que trouxe vigor renovado a esta série.  

A Mazda inscreveu dois automóveis, com um nas mãos 

do detentor do título Jean-Philippe Dayraut, cuja equipa 

já era apoiada pela Motul no ano passado e que mos-

trou logo nas qualificativas que se encontrava numa 

forma sem precedentes ao conquistar a pole position. 

Daqui prosseguiu para a vitória na corrida um, mas 

na corrida dois deparou-se com um impetuoso Franck 

Lagorce: na última volta os dois ultrapassaram-se duas 

vezes, com vantagem final para o antigo piloto de F1. 

Esta rivalidade promete um campeonato emocionante! 

Foi outro piloto de F1, Olivier Panis, que conquistou a 3.ª 

posição na classificação geral.

No emocionante Andros Trophy, Adrien Tambay conse-

guiu levar a melhor sobre Franck Lagorce em ambas as 

corridas. 

Também merece destaque a muito comentada presen-

ça de Sébastien Loeb, que terminou em 8.º na geral: o 

nove vezes campeão do mundo pôde assim constatar 

como o gelo exige uma técnica muito especial!

JP Dayraut / Team Mazda France / Mazda 3

Jean-Philippe Dayraut e Mazda dominam  
esta primeira ronda!
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French ice Andros Trophy / Val Thorens

French ice Andros Trophy Standings

01 / Jean-Philippe Dayraut, Mazda 3, 117 pts

02 / Franck lagorce, Dacia lodgy, 113 pts

03 / olivier Panis, Toyota Auris, 100 pts
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Roof of Africa

O Roof of Africa, disputado de 4 a 7 de dezembro no 

Lesoto, é considerado uma das corridas de resistên-

cia mais duras do calendário. Além de marcar pre-

sença através do apoio técnico a várias equipas, a 

Motul era o lubrificante oficial nesta prova criada em 

1969 e reservada aos motociclistas. Lesoto significa 

de Reino da Montanha, por a sua altitude ser sempre 

acima de 1000 m, e os 425 km de pistas de montanha 

percorridas pelos cerca de 400 participantes (em 

todas as categorias) variam entre 1400 m e 3000 m. 

Entre as equipas apoiadas tecnicamente pela Motul, 

a Proudly Bidvest Yamaha teve o melhor desempenho 

com o brilhante 2.º lugar de Brett Swanepoel, e o 6.º 

de Kenny Gilbert, o vencedor do campeonato sul-

africano deste ano. A Motul também apoiava a Kargo 

Racing Yamaha (Ross Blackwell terminou em 17.º) e a 

equipa Rad Moto KTM de Taki Bogiages.

‘O Roof é uma prova fantástica e são várias as razões 

para participarmos,’ comentou o Diretor de Desenvol-

vimento da Motul para a África do Sul, Steven Lurie.  

‘Na Motul gostamos de provas radicais, como o Isle of 

Man TT, o Ice Speedway Gladiators ou as 24 Horas de 

Le Mans. Tal como no Roof, estas competições per-

mitem-nos mostrar o elevado rendimento dos nossos 

produtos. Além disso, a nossa presença nesta região 

do mundo está a crescer rapidamente.’

Brilhante 2.º lugar para equipa Motul na mais dura 
prova de resistência do mundo

Roof of Africa

Results Roof of Africa Gold

01 / Wade Young, Brother KTM

02 / Brett Swanepoel, Proudly Bidvest Yamaha

03 / Graham Jarvis, Husqvarna Factory Racing

06 / Kenny Gilbert, Proudly Bidvest Yamaha

07 / Charan Moore, Kargo Racing Yamaha
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Rodrigues-Philippon-Gibaud-labescat / larbre Competition / Porsche 991 Cup

A equipa francesa Larbre Compéttion está a preparar o 

regresso ao panorama de resistência internacional de 

11 a 13 de dezembro nas 12 Horas do Golfo em Abu 

Dhabi, onde competirá pela primeira vez com o apoio 

técnico da Motul.  

Apesar de nunca ter corrido no circuito de Yas Marina, 

a equipa sediada em Val-de-Vienne pode contar com a 

sua experiência na Porsche 991 Cup, sendo Porsches 

os automóveis que exibiram esta temporada. Ainda 

mais importante, a lista de triunfos da Larbre inclui cinco 

vitórias por classe nas 24 Horas de Le Mans e um FIA 

World Endurance Championship LMGTE Am Trophy, 

entre outras distinções. As 12 Horas de Abu Dhabi vão 

utilizar um formato único de duas séries com seis horas, 

separadas por um intervalo de três horas.

A Larbre Compétition levará para esta prova uma equipa 

de quatro homens na classe Gentleman Cup, todos com 

experiência em alta competição: Manuel Rodrigues par-

ticipou com a Larbre nas 24 Horas de Le Mans em 2013 

e Christian Philippon possui experiência no 991 Cup. A 

equipa também integra Denis Gibaud, que passou esta 

temporada no Renault Clio Cup France, e Franck Labes-

cat que fazia equipa com Christian no GT Tour.

‘Haverá algo melhor que esta prova magnífica, numa 

pista espetacular, para escrever uma nova página na já 

longa história da Larbre Compétition?’ - acrescentou Jack 

Lecomte, diretor de equipa.

Larbre Compétition disputa 12 Horas  
de Abu Dhabi

12 Hours of Abu Dhabi / Abu Dhabi
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ivanchenko / Master KR Team / Ford Fiesta
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Pelo segundo ano consecutivo, a equipa com parceria 

Motul Master KR garantiu vários títulos no campeonato 

de estrada ucraniano. Além de se sagrar campeão na-

cional na classificação por equipas, tal como em 2013, 

também conseguiu várias outras distinções: 

Na classe internacional de Turismo, o piloto Alexan-

der Ivanchenko da equipa Master KR ganhou oito das 

nove corridas da temporada, tendo ficado apenas uma 

vez em 2.º na grelha de partida. Vladimir Apostolyuk, 

o piloto que competia na classe Lada 1600, venceu o 

título de campeão da mesma forma.

A equipa Master KR alcançou estes resultados em 

grande medida graças ao óleo e outros produtos 

Motul. Em toda a temporada, tanto Ivanchenko como 

Apostolyuk tiveram apenas um DNF (não terminar a 

prova) e em cada ocasião isso deveu-se a uma saída 

de pista e não a problemas técnicos. 

Um terceiro automóvel Master KR teve igualmente um 

bom desempenho nas mãos de Dmitri Demyanchenko, 

que ficou em 3.º na classificação por pilotos na classe 

Lada 1500; este foi também um resultado brilhante, já 

que esta era a temporada de estreia para Dmitri em 

desportos motorizados!

Além dos três títulos conquistados pela Master KR, 

merece igual referência o 1.º lugar na classe GT Open 

de Andrei Efimeko, ao volante de um Honda S2000 que 

também defendia as cores da Motul.

Team Master KR vence o campeonato de estrada 
ucraniano! 

ukrainian Road Racing Championship

Teams standing

01 / Master KR Racing 291 pts

2 / Technoprom Racing 250 pts

3 / SYlPo 228 pts
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Štajf-Zelinka / Czech Republic Rally Team / Subaru leone

A numerosa equipa de rali da Repú-
blica Checa para La Carrera Paname-
ricana seguiu as pisadas do lendário 
Jaroslav Juhan, 60 anos mais tarde.

Na sua primeira participação, os três carros inscritos 

pela equipa conseguiram terminar os 3500 km desta 

prova famosa. Além disso, Vojtech Štajf transformou a 

primeira e histórica participação da Subaru numa vitória 

na classe Histórica A Plus, enquanto Petr Kačírek e Ja-

roslav Petrásek terminaram respetivamente em 4.º e 8.º 

em Histórica B.

A Carrera Panamericana teve uma história checa. De 

facto, o checo Jaroslav Juhan competia com sucesso 

nesta prova, durante o seu auge de 1950 a 1954, ao vo-

lante de um Porsche. Desde então nenhum outro checo 

tinha voltado a participar nela. Na Carrera entram veícu-

los históricos preparados, sendo o mais novo de 1972. 

Para competir, Štajfl teve de encontrar um coupé muito 

raro baseado num Subaru Leone de 1972, renovado 

Checos conquistam a Carrera Panamericana,  
60 anos depois de Jaroslav Juhan

THe iNSiDe SToRY in Mexico
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com a cooperação de longa data da marca japonesa. 

Kačírek permaneceu fiel à BMW, uma marca com que 

costuma competir em pista, e comprou para a ocasião 

um fantástico coupé 2800 CS de 1969. Petrásek (que 

também tem o nome Jaroslav) seguiu as pisadas de Ju-

han ao iniciar a corrida ao volante de um Porsche 911.

Mas foi Vojtěch Štajf a conseguir os melhores resultados 

logo desde o início. Apesar de, no confronto direto com 

dois «concorrentes de peso» locais, o seu Subaru estar 

em desvantagem, por causa do motor relativamente 

limitado de 2 L e da perda de potência em altitude, o 

piloto checo ascendeu rapidamente ao 2.º lugar da sua 

classe. Na última especial, lançou um ataque e termi-

nou com uma vantagem de 16 s, vencendo a prova na 

sua classe e alcançando a 11.º posição na classificação 

geral. Um resultado notável, pois a lista de participantes 

incluía vários automóveis claramente mais potentes!  

Petr Kačírek correu com um magnífico BMW 3.0 CS, 

mas os vários problemas de ignição e as escovas defei-

tuosas do limpa-para-brisas custaram-lhe o pódio na 

classe Histórica B. Este resultado não impediu o piloto 

de dizer que estava satisfeito, tendo em conta a muito 

difícil preparação para esta prova.  

Para a Jaroslav Petrásek, a corrida revelou-se dura, 

pois desde o início estava em desvantagem com o 

seu Porsche de 2 L, na classe de 3 L. Adicionalmente, 

depois da terceira especial, o carro teve problemas 

elétricos. Ainda assim, Petrásek e Jirátko conseguiram 

manter um bom ritmo e terminaram na 35.ª posição na 

classificação geral, e, principalmente, conseguiram tra-

zer o Porsche para casa, apesar de uma colisão com 

um concorrente imprudente pouco antes de chegada. 

Os checos tiveram, portanto, um desempenho brilhante 

na Carrera. Ganharam um merecido respeito no México 

e repetiram o sucesso do seu antecessor, Jaroslav Ju-

han, com muita confiança. Pelo que, obviamente, dese-

jam participar na Carrera Panamericana do próximo 

ano. Se possível, ainda com mais carros!

Štajf - Zelinka / Czech Republic Rally Team / Subaru leone
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