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Philippe Chiappe / CTIC China Team

O sonho tornou-se finalmente realidade! Phillipe Chiappe, 

piloto da CTIC China Team, equipa dirigida por Philippe 

Dessertenne e com apoio técnico da Motul, acaba de 

conquistar o título mundial no UIM F1 H2O Champion-

ship, convertendo-se assim no primeiro piloto francês a 

consegui-lo. Philipp Chiappe bem pode sentir-se orgul-

hoso neste ano, pois este foi o seu sonho nos últimos 

12 anos. E, acima de tudo, teve de batalhar ferozmente 

contra alguns adversários temíveis, nomeadamente 

contra o detentor do título, Alex Carella.

Chiappe já tinha chegado à liderança do campeonato na 

prova anterior ao vencer em Doha e voltou a dominar os 

seus adversários em Sharjah a 18 e 19 de dezembro. No 

seu 92.º Grande Prémio sobreviveu a dois reinícios e a 37 

voltas pelo circuito de 2,2 km, cruzando a linha da meta 

6,55 s à frente de Alex Carella.

‘Foi uma aventura magnífica, não apenas para mim mas 

também para toda a equipa,’ disse o piloto de Rouen. 

‘Trabalhámos muito arduamente nos últimos anos e final-

mente isso recompensou. Todos os elementos da equipa, 

nomeadamente David Moore, o construtor do barco, e 

Alez Hledin, o mecânico, combinaram tudo nestas últimas 

vitórias para alcançar este título.’
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Philippe Chiappe, piloto da CTIC China Team,  
conquista o título mundial!

UIM F1 Boat World Championship / Sharjah

Standings

01 / Philippe Chiappe, CTIC China Team, 70 pts

02 / Alex Carella, Qatar Team, 62 pts

03 / Shaun Torrente, Qatar Team, 56 pts

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul
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Joan Barreda / Team HRC / Honda CRF 450

O Rali Dakar, sem dúvida a prova off-road mais exigente 

de todo o mundo, decorrerá de 3 a 17 de janeiro, atraves-

sando a Argentina, a Bolívia e o Chile. Mais de 400 concor-

rentes vão percorrer 9000 km, incluindo etapas maratona 

nas quais não poderão usar as equipas de assistência. 

A Motul irá prestar apoio técnico a mais equipas do que 

alguma fez, com 51 inscrições! Na categoria de motos, 

mantém como parceiro a Honda HRC, com um forte alin-

hamento internacional de cinco pilotos: Paulo Gonçalves, 

Helder Rodrigues, Laia Sanz, Joan «Bang Bang» Barreda 

e um recém-chegado: o chileno Jeremias Israel Esquerre. 

Adicionalmente, muitas outras equipas de motociclismo 

irão também receber o apoio da Motul.

Na categoria de automóveis, a marca de lubrificantes 

apoia a Toyota Overdrive, uma equipa oficial Toyota com 

nada menos que 10 inscrições, com uma das viaturas a 

ser conduzida por Giniel de Villiers. A equipa Land Cruiser 

Toyota Auto Body é um parceiro de longa data da Motul e 

já venceu diversas vezes na categoria T2. Em T3 todos os 

olhos estarão postos na Xtreme Plus Polaris, que venceu 

nesta categoria no ano passado. A MD Rallye Sport tam-

bém terá de ser levada a sério: a Motul estabeleceu uma 

parceria com esta equipa para vários anos e em 2015 vai 

chamar-se «Écurie du coeur» em reconhecimento da sua 

aliança com a instituição Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

A Fundação Motul Corazon também patrocina esta asso-

ciação. A “Écurie du Cœur” vai sem dúvida atrair uma 

enorme atenção para esta causa meritória ao confiar um 

carro a Romain Dumas, o piloto de resistência em LMP1 

da Porsche.

Dadas a qualidade e a motivação das equipas, a compe-

tição será tão intensa como sempre!

Forte presença Motul no Dakar de 2015

Dakar Rally / Argentina - Bolivia - Chile

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul
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K.Pisarev - e.Pisarev / SP Moto Racing / Suzuki GSX-R
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A equipa SP-Moto Racing arrebatou o título por equipas 

no campeonato ucraniano de Road Racing, que assim 

é o oitavo título consecutivo alcançado pela equipa que 

domina este campeonato desde 2007! 

A temporada incluiu cinco provas que decorreram em 

pistas diferentes. As corridas da anterior temporada fo-

ram disputadas no circuito Chaika bem conhecido dos 

pilotos, o que levava a crer que a SP-Moto iria começar 

com uma vantagem. Mas desta vez era suposto que a 

nova organização tornasse as coisas mais difíceis para 

os pilotos mais experientes e hábeis. Mas mesmo nestas 

condições, a SP-Moto Racing mostrou que era a equipa a 

bater. Evgeny Pisarev, Konstantin Pisarev, Alexander Anin 

e Igor Kovalevsky voltaram a possibilitar a vitória da equi-

pa. É o quinto título para Evgeny Pisarev (Superbike) e 

o sexto para o brilhante Konstantin Pisarev (Supersport). 

Como Anin se lesionou antes da segunda prova, Kova-

levsky assumiu o seu lugar para essa e para a terceira 

prova. Igor revelou as suas ambições ao subir ao pódio 

em ambas as provas de Superstock 600. Infelizmente o 

jovem e talentoso Alexander Anin terminou apenas duas 

das cinco corridas, mas nas quais subiu ao primeiro de-

grau do pódio.

Com apoio técnico da Motul, a SP-Racing é uma partici-

pante regular no Road Racing Championship da Ucrânia. 

Os pilotos da equipa também participam habitualmente 

em diferentes séries de corrida e competição no estran-

geiro (IDM na Alemanha, Campeonato Aberto da Rússia, 

etc.).

SP-Moto Racing vence Road Racing Championship 
da Ucrânia
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Road Racing Championship of Ukraine

Supersport  Standings

01 / Konstantin Pisarev, SP-Moto, 100 pts

02 / Alexander Matsotski, 80 pts

03 / Alexander Bichkov, 58 pts

Superbike  Standings

01 / evgeny Pisarev, SP-Moto, 100 pts

02 / Stanislav Botsman, «Kiev street riders», 74 pts

03 / Konstantin Denisov, «Kiev street riders», 72 pts

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul
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JP Dayraut / Team Mazda France / Mazda 3

A terceira ronda do Andros Trophy, em L’Alpe d’Huez a 

20 e 21 de dezembro, foi especial por ter recebido três 

pilotos de Fórmula 1, veteranos e novatos como Romain 

Grosjean que assim se juntaram a Franck Lagorce e Oli-

vier Panis. Para o seu regresso a esta disciplina depois 

de uma ausência de quatro anos, Romain conseguiu 

um ótimo resultado ao subir ao pódio graças ao seu 3.º 

lugar na primeira corrida!  

Mas Jean-Philippe Dayraut continua a dominar o cam-

peonato na equipa Mazda France com parceria Motul: 

apesar do lastro de 60 kg, ainda assim conseguiu ven-

cer as duas corridas do fim de semana! O seu principal 

adversário é Olivier Panis, da equipa WRT (também com 

apoio da Motul), que lutou ferozmente contra Benjamin 

Riviere na corrida dois, com os dois a ficarem separa-

dos por apenas dois décimos de segundo na linha da 

meta!  

JP Dayraut concluiu: ‘Sinto-me melhor que no início da 

temporada. Agora que conheço o carro melhor, estarei 

numa boa posição para a segunda metade da tempo-

rada’.

No Electric Andros Trophy, patrocinado pela Motul, 

Nathanaël Berthon continua a ser o mais rápido. Na 

corrida dois, Louis Gervoson terminou em 2.º, mas fez 

tudo ao seu alcance para ultrapassar o líder da corrida. 

No entanto, Berthon não deu qualquer oportunidade e 

manteve a pole position até ao final. 

A próxima prova será em 2015, a 9 e 10 de janeiro, em 

Isola 2000.

Dayraut consolida vantagem sobre Panis

French Ice Andros Trophy / L’Alpe d’Huez

Andros Trophy Standings

01 / JP Dayraut, Mazda France, Mazda 3, 347 pts

02 / olivier Panis, WRT, Toyota Auris, 316 pts

03 / Jean-Baptiste Dubourg, DA Racing, Clio, 303 pts

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul
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