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Baldwin - Cody / EVR Racing / Chevrolet Colorado EVR VX-101

As oito etapas deste Dakar 2014 estão repletas de im-

previstos. Todos os participantes concordam na dureza 

extrema das condições, algo que o abandono de quase 

metade vem provar. No meio de um calor quase insu-

portável em algumas etapas, de uma altitude que, por 

vezes, supera os 4000 m, causando dores de cabeça 

e dificuldades de concentração, e isto sem falar dos 

obstáculos do terreno, é necessário ser forte e manter a 

calma para evitar os perigos.   

Na categoria de motas, e pela primeira vez na história 

do rally, os concorrentes atravessaram a Bolívia durante 

a sétima e a oitava etapa a 12 e 13 de janeiro. De for-

ma surpreendente, os bolivianos deram mostras de um 

entusiasmo extraordinário e apinharam-se nas bermas 

das estradas para aplaudir os motociclistas. A excita-

ção atingiu o rubro quando o Presidente Evo Morales 

chegou de helicóptero para apertar a mão do único mo-

tociclista boliviano na prova, Juan Carlos Salvatierra. A 

paisagem é única e inesquecível, em especial o famoso 

Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. 

Quanto aos parceiros da Motul, a equipa HRC não foi 

poupada a complicações:  Sam Sunderland, que tinha 

arrebatado uma vitória de etapa convincente, teve de 

desistir depois de uma avaria mecânica, enquanto Pau-

lo Gonçalves viu a sua moto incendiar-se e desapare-

cer em chamas durante a extremamente difícil e quente 

quinta etapa. As esperanças da equipa estão agora de-

positadas em Joan Barreda. Na dianteira desde o início, 

perdeu algum tempo na quinta etapa por causa de um 

erro de navegação e de um problema na alimentação 

de combustível. Os 45 min perdidos retiraram-lhe o pri-

meiro lugar na geral, mas mantém a segunda posição 

com uma margem confortável para o terceiro. E, prin-

cipalmente, ele está a correr com motivação, graças à 

conquista de nada menos que três vitórias por etapas!  

Ainda na categoria das motas, não podemos deixar de 

referir o desempenho soberbo de Laia Sanz, uma das 

duas mulheres na grelha de partida, que está a defen-

der a 17.a posição da classificação geral. 

Na categoria de automóveis, as equipas também não 

escaparam aos perigos da corrida. Pascal Thomasse e 

Pascal Larroque, os favoritos da equipa MD Rally/Écurie 

du cœur, partiram um braço de suspensão, o que os 

fez cair para a 77.a posição. Desde então têm batal-

Apesar das condições muito difíceis, Barreda já acu-
mula três vitórias por etapas
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Duclos - Delaunay / Xtrem Plus / Polaris RZR

hado para subir na classificação e agora ocupam o 30.o 

lugar. A dupla Lachaume/Polato avança firmemente e 

está agora na 20.a posição, sendo o primeiro Optimus 

da equipa e, principalmente, o segundo na categoria de 

buggies de duas rodas motrizes, atrás de Carlos Sainz.

A equipa EVR Racing, Éric Vigouroux não teve sorte, 

pois o automóvel de Guerlain Chicherit foi um dos que 

ardeu. ‘Não poderíamos ter imaginado condições mais 

adversas quando entrámos no nosso Chevrolet Colo-

rado EVR VX-101.’ - disse Vigouroux. No entanto, os 

desempenhos dos motores são animadores, uma vez 

que Chicherit conseguiu terminar em quinto na terceira 

etapa. A equipa também pode contar com BJ Baldwin, 

33.o na geral depois do seu 14.o lugar na oitava etapa.   

Os dois Toyotas da Auto Body, 22.o e 28.o, ocupam os 

dois primeiros lugares na categoria T2 diesel, enquanto 

a dupla Duclos/Delaunay da equipa Xtrem Plus (55.o na 

classificação geral) é segunda na classe T3.  

Na categoria de quads, o uruguaio Sergio Lafuente su-

biu de forma brilhante na classificação e ocupa agora a 

2.ª posição a 21 min do primeiro.  

Por último, na categoria de camiões, o Maz conduzido 

por Viazovich/Vikhrenka/Neviarovich chegou em 17.o no 

final da sétima etapa. 

Claro que o jogo ainda está longe de terminar e ainda 

faltam zonas bastante complicadas como as dunas ín-

gremes na descida para Iquique no Chile durante a nona 

etapa. O itinerário chega então à costa do Pacífico com 

regiões muito areosas a caminho da meta em Valparaí-

so, a cidade de todas as esperanças, a 18 de janeiro.

Bike Standings

01 / M. Comas, KTM

02 / J. Barreda, HRC

03 / J. Viladoms, KTM

08 / H. Rodriguez, HRC

17 / L. Sanz, Honda Latam

21 / C. Rodriguez, Honda Latam

Car Standings

01 / N. Roma-M. Perin, Mini

02 / S. Peterhansel-JP Cottret, Mini

03 / G.De Villiers-Zitzewitz, Toyota

20 / P. Lachaume / M Polato, MD Rally Sport 

22 / Mitsuhashi / Guehennec, Toyota Auto Body

28 / N. Gibon/A. Miura, Toyota Auto Body

30 / P. Thomasse/P. Larroque, MD Rally Sport
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As 24 Horas do Dubai tornaram-se numa das grandes 

provas de meio da temporada. As grandes equipas e 

condutores participam para aproveitar este treino de in-

verno, dado que o clima do hemisfério norte não oferece 

condições favoráveis para a competição. A comparên-

cia na grelha de partida a 10 de janeiro foi elevada, com 

cerca de 77 automóveis e nada menos que 15 nacionali-

dades por equipas e 37 por condutores! As vinte sete mu-

danças na liderança (que corresponderam a dez carros 

diferentes) provam que a corrida foi disputada ao milíme-

tro. Na meta a Stadler Motosport Porsche GT3 arrebatou 

a posição mais elevada do pódio. A Motul esteve pres-

ente nesta prova de resistência através do apoio técnico a 

várias equipas. Depois do terceiro lugar no ano passado, 

a Craft Racing tinha grandes esperanças para esta prova, 

em especial, porque, como lembrou Darryl O’Young: ‘O 

Dubai é uma das corridas mais difíceis da temporada por 

causa do elevado número de participantes e do tráfico 

intenso, que exige uma grande concentração.’  A equipa 

e o seu Aston Martin Vantage GT3 terminaram em décimo 

segundo lugar (nono da sua categoria), o que representa 

um ótimo resultado, dada a qualidade dos participantes.  

A Motul também apoiou a Ram Racing, que alcançou 

uma posição muito prometedora, com o seu automóvel a 

posicionar-se na liderança a meio da corrida, antes de ser 

apanhado por uma colisão que envolveu duas outras via-

turas.   A colisão danificou o radiador do Ferrari 458 Italia 

e a paragem nas boxes fê-lo perder um tempo precioso, 

acabando por terminar em décimo sétimo. ‘Fisicamente, 

a corrida é mais dura que Le Mans, porque não há retas 

longas onde podes descontrair.’ - acrescentou Dane Jan 

Magnussen, ao passo que Dan Shufflebottom, diretor da 

equipa, lembrou: ‘Nesta montanha-russa emocional, há 

uma coisa que não mudou: o espírito competitivo da nos-

sa equipa, que se manteve unida nos momentos difíceis.’ 

Logo atrás, encontramos o Porsche 997 GT3 da Crubilé 

Sport, enquanto o primeiro dos dois Nissans da equipa 

Nissan GT Academy conseguiu o 25.o lugar e venceu a 

categoria SP2.

Desempenho magnífico das equipas Motul

24 Hours of Dubai / Dubai



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul.Sport.News

Lucas Ordonez - Alex Buncombe / RJN Motorsport Team / Nissan GT-R GT31

A Nissan acaba de apresentar o seu novo GT-R Nismo 

GT3 para substituir  a versão de 2013 que se distin-

guiu em particular por ganhar o título por equipas e 

condutores na muito disputada Blancpain Endurance 

Series (categoria Pro-Am). A este carro, que ruge de 

boca aberta, não lhe falta sedução nem agressividade. 

O capot esconde especificações de elevado nível: o 

motor V6 de 3,8 litros com turbo duplo debita mais 

de 550 hp a 400 rpm com um binário de 89,8 mkg a 

4000 rpm. Equipado com um escape lateral com um 

conversor catalítico opcional, o motor está ligado a 

uma caixa de seis velocidades sequencial Hewland e 

a uma embraiagem de quatro discos Sachs e possui 

transmissão às rodas traseiras. A travagem é assegu-

rada por discos Brembo e por seis maxilas de êmbolo 

e os painéis da carroçaria são de carbono com um 

peso total de 1300 kg. Para otimizar ao máximo as 

paragens nas boxes, a entrada de ar foi transferida 

para o guarda-lamas esquerdo, o gargalo de enchi-

mento do combustível foi modificado (uma melhoria de 

4 % em termos de tempo) e cubos têm porcas, o que 

poupa 5 s na troca de pneus. O carro possui um kit 

para bloquear a entrada de ar da grelha do radiador. 

Como podemos ver, a Nissan não deixou nada ao caso 

para converter esta máquina num dos concorrentes a 

derrotar em 2014! 

O GT-R Nismo 2014 parece determinado a transfor-
mar-se numa máquina impressionante! 

Nissan GT-R Nismo GT3
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Dan Kruger / Kawasaki ZX-10R

O motociclista apoiado pela Motul, Dan Kruger, e a sua 

Kawasaki ZX-10R arrebataram outra vitória na prova Zhu-

hai 3 Hours Endurance Race.  Esta prova decorreu no Cir-

cuito Internacional de Zhuhai durante um fim de semana 

soalheiro, apesar de frio, na China. Com 34 motociclistas 

de, pelo menos, sete países, a corrida contou com uma 

boa participação que asseguraria uma competição bas-

tante renhida. As temperaturas desceram até aos 7 ºC, 

tornando a pista escorregadia, mas, com o sol a brilhar, a 

prova prosseguiu conforme planeado.  ‘Sofri um acidente 

rápido na C1 na segunda volta dos treinos oficiais; a tem-

peratura da pista, em combinação com a temperatura 

dos pneus, não me permitia obter a aderência que nor-

malmente conseguia neste circuito.’ - disse o Dan. ‘Caí 

do mesmo lado da minha lesão pélvica anterior.  Doeu 

bastante, mas não sofri danos reais.’ No dia seguinte, 

Dan conseguiu sem dificuldade a «pole position» com 

uma volta de 1:37.9 em condições de frio extremo.  Este 

tempo foi obtido na primeira volta completa e foi sufi-

ciente para o motociclista, que guardou imediatamente 

a mota e deu o dia por terminado. A corrida começou no 

domingo às 9:00 a.m., e, mais uma vez, a temperatura 

era inferior a 10 ºC. O canadiano manteve a liderança até 

à segunda viragem, mas quase sofreu um «high side» na 

C4.  Quando foi às boxes para a troca de motociclista e 

o reabastecimento de combustível na volta 18, a equipa 

tinha um avanço de 30 s sobre a superbike seguinte.  O 

companheiro de equipa do Dan nesta prova foi o Geoffery 

Ian Mark Giles e, pouco depois de iniciar o seu primeiro 

turno, o «pace car» entrou em pista devido a um acidente 

que envolveu várias motos. Isto retirou imediatamente à 

equipa a vantagem substancial que tinha acumulado. O 

resto da prova foi bastante desequilibrado e a estratégia 

da equipa consistiu em manter o Dan a correr durante o 

tempo máximo permitido que é 45 min por turno com um 

intervalo de 15 min.  ‘Este ano queríamos voltar a ganhar 

esta prova para a Kawasaki e terminar a temporada a 

vencer.  Os meus tempos por volta eram bastante mel-

hore que os do meu colega de equipa, pelo que acabei 

por correr o máximo permitido.’- disse o Dan.

Com os tempos a baixarem à medida que a pista aque-

cia, a equipa obteve a melhor volta com 1:37.6 mais para 

o fim da corrida.  A dupla realizou um trabalho perfeito 

no reabastecimento e nas trocas de pneus e a Kawasaki 

conseguiu o seu melhor desempenho com tempo frio.

Esta vitória foi o culminar de uma época extraordinária 

para a equipa e tornou-a no concorrente a derrotar este 

ano. 

Dan Kruger da Kawasaki ganha as Zhuhai 3 Hours 
Endurance Race pelo terceiro ano consecutivo 

Zhuhai 3 Hours Endurance Race / Zhuhai
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