
versão português

31 / 12 / 201451
Malaysian Cub Prix / Motul Yamaha YY Pang Racing

Motul.Sport.News

happy new year !



Round

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

51Motul.Sport.News

Zaidy Md Zaifaizal / Izzat Zaidi / Ahmad bin Abdul Kadir / Motul Yamaha YY Pang Racing

Esta competição terminou depois da última ronda em 

Alor Setar, Kedah. Na corrida de qualificação, o cir-

cuito estava molhado e escorregadio devido a uma 

chuva intensa, mas isso não diminuiu a determinação 

de Tengku Amirul (n.º 18), o piloto da equipa Motul Ya-

maha YY Pang, em fazer o tempo mais rápido e iniciar 

a corrida na pole position.  

Na corrida CP115, Tengku Amirul resistiu à elevada 

competição dos outros pilotos e conseguiu manter a 

sua posição no grupo da frente. Os seus outros cole-

gas de equipa, Md Izzat Zaidy Salehan (n.º 98) que 

começou em 14.º, Md Zaidy (n.º 48) em 17.º e Ahmad 

Kadir (n.º 28) em 18.º, ultrapassaram vários adver-

sários. Desta forma, Izzat Zaidi conseguiu intercetar 

e ultrapassou o seu colega de equipa Tengku Amirul 

para terminar a corrida de 15 voltas na 2.ª posição, 

ficando Tengku em 5.º, Zaidy em 8.º e Ahmad em 13.º

No final de contas, a equipa com parceria Motul fez 

uma temporada extraordinária, com três homens nos 

três primeiros lugares na classificação por pilotos, ao 

passo que as duas equipas CP115 asseguraram os 

dois primeiros lugares na classificação por equipas.

Motul Yamaha YY Pang conquista títulos por 
equipas e pilotos no Malaysian Cub Prix de 2014
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Malaysian Cub Prix / Alor Setar

CP115 Riders Final Standings

01 / Md Izzat Zaidi, Motul Yamaha YY Pang, 198 pts

02 / Z. Md Zaifaizal, Motul Yamaha YY Pang, 156 pts

03 / T.A Haffirudin, Motul Yamaha YY Pang, 132 pts

CP115 teams Final Standings

01 / Motul Yamaha YY Pang A, 330 pts

02 / Motul Yamaha YY Pang B, 202 pts

03 / GiVi Honda Yuzy Racing, 186 pts
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toyota Vios Cup Philippines

A Toyota Motor Philippines voltou a colocar os desportos 

motorizados filipinos no mapa com a sua primeira com-

petição monomarca, a Vios Cup. Com o apoio técnico 

da Motul, a Vios Cup é uma competição de velocidade 

de caráter popular, aberta a entusiastas do desporto e 

dos desportos motorizados, e que proporciona uma ex-

periência «Waku-doki» (literalmente sentir no coração a 

diversão da corrida) a todos os filipinos.

A Vios Cup 2014 incluiu seis corridas no Clark Inter-

national Speedway e terminou a temporada em West  

Mckinley Hill. Esta série provou ser indiscutivelmente a 

mais bem-sucedida prova disputada neste país e apre-

sentou uma grelha com 30 carros. Todos os Vios TRD com 

especificações de competição usavam exclusivamente o 

«TRD Sport Oil by Motul» para completar a sensação de  

corrida e a experiência no interior de um Toyota Vios.

Apesar de esta ser a sua primeira temporada, a Vios Cup 

proporcionou excitação, entusiasmo e competição, tanto 

aos pilotos, como às equipas. Todas as corridas estive-

ram repletas de ação e, como todos os carros eram idên-

ticos, tudo se resumia à habilidade dos pilotos.

O finalista regular do pódio Luis Gono, da Team Oben-

gers Toyota North Edsa - Autoplus, acabou por se sagrar 

campeão de 2014 e, apesar de ter apenas 15 anos, levou 

a melhor sobre pilotos com o dobro da idade e o dobro 

da prática. ‘Esta temporada foi sem dúvida uma imensa 

experiência de aprendizagem para mim. É uma boa sen-

sação vencer a Vios Cup, que foi provavelmente a maior 

prova motorizada do país até à data,’ concluiu Gono.

Toyota Vios Cup conclui com sucesso primeira 
temporada
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toyota Vios Cup / Manila
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Jonathan Allard / Allard Motorsports / exide-NZCDS-BDR Max

Depois de uma temporada de 2014 forte nos Estados 

Unidos da América, Jonathan Allard fez a viagem de re-

gresso para a Nova Zelândia e começou a temporada a 

vencer, assegurando a sua 13.ª vitória em 2014 na WXC 

Speedway em Auckland. 

Este resultado é ainda mais significativo para a Motul que 

apoiou a equipa californiana, pois foi a primeira vez que o 

seu célebre 300V foi usado com combustível de metanol 

em corridas de velocidade. 

Tirando partido da temporada baixa para trabalhar no 

motor, o vencedor da Gold Cup Race of Champions de 

2014 rapidamente mostrou a sua energia ao levar a sua 

máquina n.º 0 da quarta fila até ao 2.º lugar na primeira 

corrida e ao 1.º na segunda.  

Com a inversão para os quatro carros da frente, Allard 

alinhou o seu Exide/NZCDS/BDR Max na segunda fila 

para esta prova de 20 voltas. Jamie Duff arrancou para 

uma liderança antecipada, mas Allard conseguiu asse-

gurar a 2.ª posição correndo atrás dele e levando a sua 

viatura ao extremo.

Depois de esperar o momento certo para lançar o ataque 

sobre Duff, arrebatou a liderança e manteve esta posi-

ção para conseguir a sua primeira vitória. ‘Não há nada  

melhor que vencer na noite de abertura,’ disse Allard. 

‘Tínhamos um carro ótimo, que me permitiu fazer o ne-

cessário para alcançar a liderança. Tenho de agradecer à 

minha equipa pelo seu esforço e claro a todos os patroci-

nadores por tornarem tudo isto possível.’

Jonathan Allard consegue 13.ª vitória de 2014 em 
estreia na Nova Zelândia

Auckland Sprintcar Championship / Auckland
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Hatim Natto / Saudi Gear Racing team / Mazda RX-7

O Saudi Star Drift Championship foi lançado em novem-

bro por Abdullah Bakhashab, promotor saudita de des-

portos motorizados, sob a supervisão da Federação 

Automóvel da Arábia Saudita. Este novo campeonato 

compreendeu quatro rondas em 2014, com a inaugural a 

realizar-se no King Abdullah Adventure Park em Al-Shoa-

bah, seguida por uma ronda em Al-Khobar Corniche, 

depois no circuito Dirab em Ryadh, com a quarta e última 

ronda a disputar-se no Centro de Congressos e Exposi-

ções em Jeddah. 

Bakhashab anunciou a sua satisfação com este novo 

campeonato que permitiu revelar novos talentos entre os 

jovens sauditas. Depois acrescentou que na prova havia 

duas categorias em competição: Profissional e Amador. 

Em cada ronda, os vencedores de ambas as categorias, 

bem como o melhor participante a competir com o seu 

próprio Nissan, ficam qualificados para a ronda final na 

qual competem todos ao volante de dois Nissan Zs dis-

ponibilizados pelo organizador.

Abdulilah Wazni, Diretor-geral de Marketing e Comunica-

ção na Nissan Arábia Saudita, disse: ‘A Nissan orgulha-

se de patrocinar esta atividade motorizada muito promis-

sora, que irá encorajar muitos jovens a entrar no mundo 

dos campeonatos.’

Na categoria Profissional, a Motul apoiou tecnicamente 

várias equipas: A Saudi Gear Racing Team e o seu ás 

drifter Hatim Natto, ao volante de um Mazda RX-7 com 

um motor 2JZ; a equipa Al Jazirah Ford Racing e o pilo-

to Muath Al-Essa, com o Mustang RTR; e a FJR Racing 

Team com os Camaro SS e os drifters Falah Al-Jarba e 

Obaid Alenezi. Todos tiveram a oportunidade de chegar 

ao pódio neste novo campeonato em 2014.

Equipas Motul nos pódios de novo campeonato

Saudi Star Drift Championship / Jeddah

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 : YY Pang, Mike, Allard Motorsports


