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Piotr Beaupre - Jacek Lisicki / Neo raid rally Team / BMW X3 CC

Na qualidade de um dos eventos de automobilismo mais 

duros e desafiadores do mundo, o Rali Dakar junta os mel-

hores pilotos off-road do mundo e concorrentes amadores, 

para quem a corrida muitas vezes é o culminar dos seus 

sonhos e por isso aceitam o desafio.

A edição de 2014 terá lugar de 5 a 18 de janeiro por Argen-

tina, Bolívia e Chile e incluirá 34 entradas Motul, abrangen-

do todas as quatro categorias principais – bicicleta, quad, 

carro e caminhão. Os 450 veículos seguirão ao longo de 

9000 km por América do Sul. Novidade para 2014 será a 

separação de motos e quads em relação a carros e camin-

hões em 40% da distância total. Com a segurança como 

força motriz do evento, foram marcados cinco cenários 

diferentes demarcando cinco rotas completamente sepa-

radas ao longo de 2000 km de terreno cronometrado.  

O Dakar é a maior aventura de raid de Rali do mundo, 

e não pode haver lugar para nenhuma falha mecânica. 

A Motul comprovou a fiabilidade técnica neste terreno, 

e seus parceiros técnicos usarão lubrificantes especial-

mente adaptados, produtos de manutenção e refrige-

rantes de sua Motorsport Line (Auto) e Factory Line (Moto), 

em particular da gama 300V, para desempenho elevado e 

máxima proteção.

As condições de terreno, clima e resistência suportadas 

pelos concorrentes do Dakar desgastam muito, oferecen-

do à empresa internacional de lubrificantes um excelente 

laboratório para seus produtos. Os produtos Motul  supor-

tam tanto o extremo do frio gelado das montanhas como o 

calor abrasador do deserto.

A atração principal do line-up de Motul é Team HRC, 

que está de volta ao Dakar com o total apoio de Honda 

factory e aponta para a vitória na categoria de moto. A 

equipe Honda HRC, vencedora por cinco vezes do Dakar 

no passado, irá dar todo o apoio a cinco fortes pilotos 

internacionais: Paulo Gonçalves e Hélder Rodriguez, de 

Portugal, campeões do World Cross Country Rally 2013, 

Briton Sam Sunderland, que venceu o Merzouga Rally 

2013, Javier Pizzolito, de Argentina, e o espanhol Joan 

Barreda,que teve uma presença impressionante no Dakar 

2013, vencendo  quatro etapas. 

Também na categoria de moto se encontram três pilotos 

da equipe Honda Argentina, liderada por Laia Sanz, de 

Espanha, vencedora por treze vezes do Women’s Trials 

World Championship e dez vezes do Women’s Trials Euro-

A Motul está pronta para o desafio do Dakar 2014

Round 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Dakar Offroad Rally / Argentina - Bolivia - Chile



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul.Sport.News

pean Championship em Provas de Moto ao Ar Livre.  Jean 

de Azevedo, de Brasil, e Cláudio Rodriguez, de Chile. 

Frenchman Thierry Traccan também estará pilotando uma 

Honda CRF 450, e mais três entradas sul americanas indi-

viduais também contarão com o apoio de Motul, inclusive 

Pablo Quintanilla, vencedor do Dakar Series 2013- De-

safío Inca.  Na categoria de Quad, Motul dá suporte a 

Uruguay Rally Team e a Hernandez Racing, de Peru.

A maior representação de equipes que contam com o 

apoio da Motul se encontra na categoria carro, entre eles 

o mais recente parceiro da Motul no Dakar, Xtrem Plus. 

Os benefícios do apoio da equipe Polaris EUA e o line-up 

inclui o vencedor do Dakar 2013 (categoria T3), William 

Alcaraz. No entanto, todas as atenções também estarão 

voltadas para o EVR Racing Buggy, totalmente revisado, 

do ex-campeão de FIA World Cup, Eric Vigouroux, com 

fome de bons resultados depois de um relativamente 

decepcionante 2013. Guerlain Chicherit irá conduzir o 

buggy VX 101.

A maior equipe privada no terreno submeteu nada mais 

nada menos do que sete entradas MD Rallye Sport, in-

cluindo um Springbock para Etienne Smulevici, que vai 

entrar no Dakar por um tempo recorde pela 32ª vez. 

Ao volante de um Optimus, Pascal Thomasse e Pascal 

Larroque estarão empenhados em ir mais longe do que o 

9º lugar final conquistado por eles no ano passado. Duas 

entradas de Toyota Auto Body, vencedora por várias 

vezes já na categoria T2, complementam a representa-

ção de Motul a nível de carros. Finalmente, com respeito 

a caminhões, o trio de veículos da equipe de fábrica Bela-

rus MAZ contará com o apoio de Motul Rússia.

2014 Dakar Motul supported teams

Round 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Dakar Offroad Rally / Argentina - Bolivia - Chile



Titre article

Texte 

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul.Sport.News

Round 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Dakar Offroad Rally / Argentina - Bolivia - Chile



Round

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul.Sport.News

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Akira  Narita / Team HRC / Honda 450 CRF

A ronda final de All-Japan Motocross Championship 

teve lugar em Sports Land Sugo, em Miyagi Prefec-

ture. Este percurso apresenta um layout dinâmico 

de alta velocidade com diferentes alterações de 

elevação ao longo do mesmo. O tempo também 

não ajudou, com a chuva a cair no dia da corrida e 

deixando as superfícies em más condições. 

Akira Narita, pilotando sua Honda CRF450R por 

Honda Racing, equipe que conta com o apoio de 

Motul, começou o fim de semana com uma possível 

chance de vencer o campeonato. Após alguns inci-

dentes inesperados e as condições imprevisíveis 

do terreno, Akira lutou duro e foi coroado campeão 

geral da categoria mais disputada, a categoria A1. 

Akira Narita de Honda Racing conquista a a geral no 
campeonato 

All-Japan Motocross Championship / Sugo
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Jean-Philippe Dayraut / Sainteloc Team / Mini Countryman

A ronda Alpe d’ Huez é tradicionalmente o final da 

primeira parte do Troféu Andros, antes do final das fé-

rias do ano. Neve e tempo frio fizeram uma aparição 

oportuna para a reunião de dezembro a 20 e 21 no Alpe 

d’Huez, pelo que os participantes foram surpreendidos 

por um circuito coberto de branco e uma pista gelada. 

As condições foram, obviamente, favoráveis a Jean-

Philippe Dayraut, piloto Saintéloc que conta com o apoio 

de Motul, que levou a vitória geral dos dois dias, con-

quistando as qualificações e acabando o evento com 

uma vantagem de 6 segundos em relação ao segundo 

concorrente colocado no final da segunda final. 

 “Foi importante revisar os pneus com as condições de 

pista que tivemos”, disse ele. “Graças à vantagem que 

levava o pude fazer. É ótimo ter cinco vitórias em seis 

eventos e, à medida que a temporada continua, o carro 

vai ficando cada vez melhor!” Ele está se distanciando 

na classificação provisória enquanto, atrás, Jean-Bap-

tiste Dubourg e Franck Lagorce disputam o segundo 

lugar.

A Motul patrocina o Andros Electric Trophy, em que Au-

rélien Panis, filho do ex-piloto de Fórmula 1, Olivier, levou 

a vitória no primeiro dia. Ele era ainda lá em cima, no 

segundo dia, terminando em segundo lugar, atrás de 

Franck Lagorce, enquanto Christophe Ferrier manteve 

sua liderança nas classificações provisórias, apesar de 

ter tido um fim de semana normal e corrente.

 Por último, este encontro incluiu uma ronda de Pilot Bike. 

Na primeira corrida, Sylvain Dabert conseguiu a melhor 

fuga, mas Maxime Emery encontrou uma abertura para o 

ultrapassar. A segunda corrida foi disputada a um ritmo 

completamente frenético: Sylvain Dabert começou a cor-

rida na frente antes de Eddy Richer, até ao momento em 

que Maxime Emery galvanizou tudo e passou os dois, 

terminando em primeiro!

A próxima ronda terá lugar a 10 e 11 de janeiro de 2014 

a Isola 2000.

Jean-Philippe Dayraut fortalece sua liderança 

Andros Trophy / Alpe d’Huez

Andros Trophy Standings

01 / Jean-Philippe Dayraut, Mini, 482 pts

02 / J.-B. Dubourg, Renault Clio III, 448 pts

03 / F. Lagorce, Renault Clio III, 447 pts

Andros Trophy Electric Standings

01 / Christophe Ferrier, 198 pts

02 / Franck Lagorce, 188 pts

03 / Nathanaël Berthon, 179 pts
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Philippe Chiappe / China CTIC Team / Mercury - Moore

Apesar de uma certa lentidão em se afirmar na parte 

inicial da temporada, é o jovem italiano Alex Cardoso 

quem mais uma vez ganha o F1 Boat Championship, 

confirmando o título na ronda final, que teve lugar nos 

Emirados Árabes, Sharjah, a 13 de dezembro. Este é o 

seu terceiro título consecutivo e, até a este ultimo en-

contro, o resultado se mantinha preso por um fio entre 

ele, Sami Selio, Shaun Torrente e o francês Philippe 

Chiappe, que conta com o apoio da Motul.  Philippe 

Chiappe, piloto de CTIC China Team, com cuja equipe 

a Motul tem uma parceria técnica, conquistou um fabu-

loso segundo lugar no Grand Prix of Sharjah, acabando 

a menos de 2 segundos atrás de Carella e mais de 20 

segundos à frente de Shaun Torrente.  E também foi 

sua a volta mais rápida da corrida. O segundo piloto 

da equipe, «Leo» Xiong Ziwei, ganhou o seu primeiro 

ponto da temporada graças a um 10º lugar. 

Os resultados de Philippe Chiappe o levaram a subir 

ao terceiro lugar nas classificações do campeonato, 

uma grande performance para ele e sua equipe, que 

terminou a temporada sem nenhuma baixa e com cinco 

pódios em seis Grands Prix. Acima de tudo, para o pi-

loto de Rouen, esta temporada representou um marco, 

uma vez que nele conquistou sua primeira vitória num 

Campeonato Mundial em Kiev!
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Philippe Chiappe conquista o terceiro lugar  
no campeonato!

F1 Boat / Sharjah

F1 Boat Standings

01 / A. Carella (Qatar Team) - 80 pts

02 / S. Torrente (Qatar Team) - 74 pts

03 / P. Chiappe (CTIC China / Dessertene) - 69 pts
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Team Cédric Sport / Vortex Tonykart

No final do campeonato no circuito de Bresse, no final 

de novembro, a grande queda de neve que houve 

durante a noite de quinta para sexta-feira fez os 

concorrentes do Karting Longo Circuit French Cham-

pionship temer o pior. Mas os organizadores foram 

capazes de levar a melhor sobre esta situação com-

plicada e a corrida teve lugar em excelentes condi-

ções com, inclusive, uma pista seca no domingo.

A grande vencedora do fim de semana foi a equipe 

Cédric Sport, uma das muitas parceiras de Motul, 

que conta com duas vitórias e dois títulos no French 

Championship! Em KZ125 os pilotos de Cédric Sport 

se mostraram o mais em forma possível das qualifi-

cações em diante. Antoine Hilligot conseguiu um ex-

celente segundo lugar e Thomas Laurent foi terceiro. 

Este último ganhou a pré-final e, no final, ele partici-

pou num grande duelo com Nolan Mantione, a quem 

ele passou a ganhar: o que resultou na sua conquista 

da coroa nacional em seu primeiro ano na categoria!

Na categoria Gentlemen, Franck Savouret fez a pon-

tuação máxima ao vencer a pré-final, logo à frente do 

seu treinador Cedric Goudant, embora o “boss” tenha 

mostrado, então, sua superioridade ao vencer a final. 

No entanto, ao conquistar o terceiro lugar, Franck 

conseguia também o título nacional para a equipe.

Cédric Sport merece, então, nota máxima, com estes 

dois títulos nacionais, ambos conquistados num es-

pírito de animação!

Cédric Sport levanta a coroa nacional em duas cate-
gorias! 

French Karting Championship / La Bresse
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Toyota Team Thailand / Toyota 86

Após oito rondas de cerre de corrida cruzando Malásia 

e Tailândia, Toyota Team Thailand saiu mais uma vez 

vencedora na sua categoria. 

As duas rondas finais tiveram lugar no desafiante Bang-

saen Street Circuit, ao longo da praia muito frequen-

tada de Bangsaen. Uma corrida anual a não perder 

pelos entusiastas locais de automobilismo, Bangsaen 

Thailand Speed Festival conta com toda uma gama de 

carros – de Minis clássicos de Hong Kong, a Porsches 

e Ferraris GT3 – correndo ao longo das estreitas estra-

das públicas.

Chegando ao fim de semana, as entradas de Super 

Car Class 2 e Super 2000 de Toyota Team Thailand 

estavam já a liderar suas respectivas tabelas de pon-

tuações.  O seu caminho até à vitória continuou, tendo 

#38 Toyota 86 de Super Class 2 acabado em primeiro 

e #39 em quinto na corrida 7 de sábado. 

Com este final em força, Nattapong acabou segundo 

na classificação de pilotos, e as fabulosas corridas 

anteriores de Nattavude lhe deram o título na geral do 

Campeonato. As duas vitórias juntas fizeram com que 

Toyota Team Thailand vencesse seis das oito corridas 

do ano, tendo sido, naturalmente, coroados uma vez 

mais campeões na sua categoria! 

Toyota Team Thailand comemora mais uma 
temporada vitoriosa no Thailand Super Series! 
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Thailand Super Series / Bangsaen
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