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Michael Metge – Honda HRC Rally – Honda CRF450 Rally



A Motul é claramente um dos principais parceiros 
de um Dakar impiedoso. Após cinco etapas peruanas 
e as suas dunas infinitas, os participantes tiveram de 
suportar as difíceis condições meteorológicas na Bolívia. 
As restrições relacionadas com a chuva agravaram as 
resultantes da altitude, especialmente em distâncias 
muito longas. Além disso, de sábado, 13, a domingo,14 
de janeiro, os pilotos disputaram a sua etapa maratona, 
sem qualquer assistência externa possível. Não há 
como enganar-se, estamos claramente perante heróis, 
basta ver os vários episódios da série ‘Epic Story by 
Motul’ para ficar convencido disto! Neste contexto, a 
equipa Honda Monster Energy, com parceria técnica 
da Motul, mantém-se unida com dois pilotos ainda a 
competir pela vitória final!  
Quando se preparava para se dirigir à sua cidade natal 

de Salta, Kevin Benavides estava em 2.º do Dakar 
a apenas 22 s do líder. O argentino celebrou o 29.º 
aniversário em 9 de janeiro e, por ficar regularmente 
na frente independentemente das condições e dos 
obstáculos, assumiu a liderança do rali na véspera do 
dia de descanso em La Paz. Ele não abusou da sorte na 
parte de ‘maratona’ do programa na Bolívia e tem bons 
trunfos na mão para a parte em casa. Mas a estrada 
ainda é longa... 
O segundo piloto Honda na geral é Joan Barreda que, 
ao contrário do seu colega de equipa, venceu três 
etapas, elevando a 22 a sua pontuação pessoal! Não 
conseguiu isto sem algumas lesões ligeiras, como 
no joelho no sábado entre La Paz e Uyuni. Não partiu 
nada, mas o espanhol sofreu no domingo e, para ele, o 
cancelamento da nona etapa devido à chuva intensa 
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adrien van Beveren (Yamaha) 

Kevin Benavides (Honda) +22’’

Matthias Walkner (KtM) +6’34

Joan Barreda (Honda) +8’01
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foi uma boa notícia. Ficou a 8 min da frente. Um bom 
esforço, considerando os 27 min que perdeu no dia 
três.
O americano Ricky Brabec esteve à vontade durante 
a oitava etapa, que terminou num excelente 2.º lugar. 
‘Ontem foi terrível porque não gosto nada de lama, 
mas hoje o terreno recorda-me as ‘bajas’ onde estou 
habituado a correr em casa.’ Ele foi 8.º na geral. 
Outro parceiro técnico da Motul, XTREMEPLUS 
Polaris Factory Team, continua a batalhar em SxS. 
Os pequenos buggies desta categoria provaram ser 
particularmente ágeis nas dunas. Patrice Garrouste e 
Steven Griener, ao volante de um Polaris 1000 Turbo, 
assumiram a liderança no final da etapa quatro. 
Infelizmente embateram numa rocha no dia seguinte, 
pelo que tiveram de esperar pela assistência rápida 

para algumas reparações. As três horas perdidas 
empurraram os dois homens de volta para o 3.º lugar, 
à frente de outros três Polaris.
Por último, Akira Miura e Laurent Lichtleuchter 
ultrapassaram o outro Toyota Autobody conduzido 
por Christian Lavieille e Jean-Pierre Garcin na frente do 
grupo T2. A dupla francesa teve de retirar-se devido 
a uma avaria mecânica, não muito longe da meta da 
etapa quatro. 
O rali vai continuar na Argentina ao longo dos Andes, 
antes de terminar no sábado, 20 de janeiro, em 
Cordoba.



correm em equipas com parceria técnica da 
Motul e participam na 29.ª etapa do Andros Trophy na 
categoria Elite Pro. Vencedor em Alpe d’Huez, Franck 
Lagorce esteve novamente no pódio na sexta-feira, 
12 de janeiro, ao volante do BMW M2 desenvolvido 
pela CMR. No dia seguinte, Benoît Tréluyer alcançou a 
primeira vitória na modalidade em Isola 2000 com o 
Audi A1 Quattro da equipa ComToYou. Esta estrutura 
mantém a liderança em Elite com Eddy Bénézet, 
vitorioso pela terceira vez nesta temporada. 
Num comunicado de imprensa no último outono, 
Benoît Tréluyer afirmou que gostava do ambiente 
do Andros e das sensações de correr na neve e no 
gelo: ‘Há diversão, ação e proximidade com o público 

genuína. Precisas de técnica e de estar em forma, 
vigiar os espigões e gerir bem os pneus’. Vencer as 
classificativas implica superar a geral de quatro voltas 
volantes com uma ‘super pole’ para os cinco melhores. 
É um exercício muito específico em que tens de fazer 
a volta perfeita. Conseguir isto provoca uma explosão 
de alegria por trás da viseira! Para andar rápido, 
tens de encontrar propulsão, sair bem das curvas e, 
portanto, posicionares-te corretamente na entrada 
delas e saber interpretar a quantidade de neve ou 
gelo na pista. A entrada nas curvas ao contrário é 
também outro fator importante. Em inversão, acelerar 
provoca uma travagem. Então tens de jogar com a 
embraiagem, com o teu pé esquerdo...’

Tréluyer Primeiro! 
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eddy Bénézet (BMW M2), 434 pts

lionel Daziano (audi a1 Quattro), 420 pts

louis Gervoson (audi a1 Quattro), 412 pts
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Benoît tréluyer
team ComtoYou
audi a1 QuattroTroPhée AnDros 

isola 2000



o Zhiguli, um carro muito popular na URSS e em 
todo o mundo era fabricado nos anos 70 e 80 pela 
AvtoVAZ em Togluatti, uma cidade construída es-
pecialmente em redor da fábrica. Do outro lado do 
rio Volga podemos ver as montanhas Zhiguli, daí a 
alcunha destes automóveis de culto na Rússia e em 
vários outros países. Em 23 de dezembro, o estádio 
Zorky, próximo de Moscovo, recebeu por iniciativa da 
Motul um encontro de  Zhigulis selvagens, o Zimkha-
na, apimentado pela presença de dois sidecars Ural, 
outro veículo muito procurado pelos nostálgicos.
Este Winter Motul Extreme Show com novo formato 
teve claramente um enorme apoio. No gelo do 
estádio, barris e árvores de Natal assinalavam duas 
pistas idênticas, para que o público pudesse seguir 

em simultâneo os esforços de dois pilotos. Na prova 
participaram cerca de 20 atletas russos aclamados e 
pilotos de teste oficiais da fábrica Ural. Expressaram 
apenas um desejo para a etapa seguinte: espigões 
mais compridos nos pneus para um ataque mais 
acentuado. Quanto a Anastasia Nifontova, que 
venceu o campeonato do mundo de ralis FIM para 
Senhoras em 2015, teria gostado de um ‘macaco’ no 
seu sidecar!
O especialista de motocrosse freestyle da Team 
FMX13, Sergei Belokrylin, foi o vencedor em três rodas 
à frente do extraordinário Foma Kalinin, um prodígio 
das acrobacias com apenas 15 anos. O campeão 
ucraniano de drift Alexei Golovnya foi coroado rei de 
Zhiguli!

moTul ZimkhAnA
KRasnoGoRsK

o PAi nATAl quer TrocAr  
As renAs Por um Zhiguli 
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alexei Golovnya 

nikita shikov

ivan illesh
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anton smirnov, FMX13 team



o inverno não tem apenas desvantagens e 
entre os seus aspetos positivos encontramos o 
regresso dos gladiadores que mostram a sua arte 
em pistas ovais geladas. A Motul orgulha-se de dar 
o seu apoio técnico há vários anos à equipa que 
afina a máquina pilotada por Dmitry Koltakov, o 
atual campeão do mundo, em termos individuais 
e coletivos!  O piloto russo acaba de adicionar 
outro feito à sua longa lista de conquistas com 
a renovação em 5 e 6 de janeiro do título de 
campeão nacional no seu país.  
A cidade metalúrgica de Kamensk-Uralski acolheu 
a última das quatro rondas do campeonato. Ao 
conseguir 55 pontos dos 60 possíveis e bater dois 
antigos campeões do mundo, Koltakov provou 
ter a confiança e a performance. Isto é um bom 

sinal para o resto da temporada de inverno. Como 
detentor do título mundial, estava isento das 
classificativas que decorreram em 13 de janeiro na 
Suécia e na Finlândia. Mas, em 4 de fevereiro, vai 
estar no Cazaquistão para a primeira final do FIM 
Ice Speedway Gladiatores World Championship. 
Como todos os anos, esperamos emoções fortes. 
Para celebrar a coragem e o espírito fraternal 
como membro da comunidade dos atletas Motul, 
a empresa do emblema vermelho e branco vai 
organizar em 20 de janeiro uma pré-visualização 
do documentário ‘Left Turn’ em Moscovo. Este 
filme segue a vida de Dmitry Koltakov, desde a sua 
estreia há 12 anos nas competições até ao primeiro 
degrau dos pódios internacionais.

russiAn ice sPeeDwAy 
KaMensK-uRalsKY

kolTAkov  
Ao ruBro no ecrã
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Dmitry Koltakov

Daniil ivanov

Dmitry Khomicevich
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Dmitry Koltakov
nikolay Krasnikov
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