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Motul FIM Ice Speedway Gladiators World Championship

A partida está perto! 
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Motul FIM Ice Speedway Gladiators World Championship

O FIM Ice Speedway Gladiators Championship vai 

começar em 1 de fevereiro com a Motul a patrocinar 

o título pelo segundo ano consecutivo. Sendo um 

dos mais competitivos campeonatos FIM, realiza-se 

ao longo de quatro semanas, primeiro na Rússia e 

depois na Europa, terminando nos Países Baixos e 

na Alemanha, onde a Eurosport a cobertura televi-

siva. Nestas provas, a Motul vai apoiar, tal como no 

ano passado, Dmitry Koltakov, um dos pilotos mais 

jovens na grelha de partida, que mostrado uma evo-

lução constante e rápida. Quarto no campeonato 

de 2012, esteve sempre no centro das atenções em 

2013 graças aos seus resultados consistentes, que 

lhe permitiram terminar em segundo na classificação 

geral. Acompanhada por cerca de vinte pilotos, esta 

jovem estrela irá competir em todas as provas, que 

terão lugar em pistas ovais cobertas com gelo natural 

ou artificial. Particularmente incomuns, as motos que 

competem nesta disciplina estão equipadas com um 

motor monocilíndrico de 500 cc a quatro tempos, ali-

mentado com metanol, e são capazes de completar 

uma volta em aproximadamente 60 segundos. 

Os produtos das gamas Motul Factory Line e MC Care 

serão utilizados neste campeonato que decorre em 

condições extremas, que assim se converte no banco 

de testes ideal. 

O primeiro encontro está marcado para Krasnogorsk, 

na Rússia, a 1 de Fevereiro.

         Take a look at 2013’ video, available on 

                      Motul Channel / «two wheels racing».
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Quiboeuf - Barbotte / 1979 Porsche 924 Turbo

Pela 17.ª edição, o rally Monte-Carlo Classic foi um 

sonho para entusiastas de rallies e de História. De 22 

a 29 de janeiro contou com a participação de cerca de 

30 carros de 1955 a 1980, que também celebraram o 

50.º aniversário da vitória do Mini Cooper S pilotado por 

Paddy Hopkirk e Henry Lindon em 1964. Para manter a 

tradição, os concorrentes partiram de várias cidades: 

Barcelona, Glasgow, Monte Carlo, Oslo, Rheims e Esto-

colmo antes de se juntarem no itinerário de concentra-

ção, com um ponto de reunião em Die, no departamento 

de Drôme. Depois de percorrerem mais de 1.000 km 

por toda a Europa ao volantes dos seus Porsches, Alfa 

Romeos, Lancias, Alpines, Fords, BMWs, Volvos, Mini, 

Autobianchis ou Citroës, tiveram de enfrentar a primeira 

zona montanhosa de regularidade, bem conhecida dos 

especialistas: ‘The Cime du Mas - Col de l’Echarasson 

- Col de Gaudissart’. A Motul participou nesta prova 

apoiando a equipa n.º 190 de Philippe Quiboeuf e Jean-

Claude Barbotte que conduziam um Porsche 924 Turbo 

de 1979. A neve não deu tréguas aos concorrentes e 

a última prova cronometrada, a famosa Especial Turini, 

decorreu na noite de 28 de janeiro, depois de uma parti-

da do porto de Monte Carlo. Repleto de desporto, aven-

tura, emoções e prestígio, o rally deste ano esteve à 

altura das expectativas da equipa e também do público. 

A Motul parceira da equipa Quiboeuf/Barbotte 

Monte-Carlo Classic rally / Monte-Carlo
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Jean-Philippe Dayraut / Saintéloc Team / Mini Countryman

A quinta prova da temporada do Andros Trophy realizou-

se em 24 e 25 de janeiro na região de Vercors em França. 

O circuito de Lans-en-Vercors é um dos menos conven-

cionais nesta categoria, dado que é muito similar a uma 

especial de rally, e reserva frequentemente várias surpre-

sas para um público de espetadores fiéis que afluem em 

massa.

Jean-Philippe Dayraut tinha uma liderança confortável 

antes do fim de semana e conseguiu mantê-la graças 

à regularidade dos resultados. O condutor da equipa 

Saintéloc, apoiada tecnicamente pela Motul, arrebatou a 

vitória da primeira final no dia um com o seu Mini, termi-

nando respetivamente em segundo e terceiro na classifi-

cação geral do dia um e dois. Atrás dele, a luta era entre 

o antigo piloto de F1, Franck Lagorce, e Jean-Baptiste 

Dubourg, com os dois homens agora separados por al-

guns pontos, apesar de Balas, Rivière e Panis lhes terem 

criado dificuldades.

No Electric Andros Trophy, também com parceria técnica 

da Motul, esta ronda foi pouco favorável para o líder da 

classificação, Christophe Ferrier, que teve um desempen-

ho verdadeiramente fraco e que agora lidera com apenas 

três pontos sobre um brilhantíssimo Nathanaël Berthon 

que alcançou aqui a sua segunda vitória do campeonato. 

O regresso à forma do jovem Vincent Beltoise que, na sua 

Stef, terminou em terceiro no dia dois não pode ficar em 

claro. 

Em Pilot Bike, Maxime Emery continua na frente com a 

vitória na primeira final à frente de Sylvain Dabert e Eddy 

Richer que conseguiram o «holdshot». Na segunda cor-

rida, foi a vez de Eddy Richer subir ao primeiro lugar do 

pódio, à frente de Maxime Emery e de Sylvain Dabert.

A penúltima ronda da temporada está marcada para 1 de 

fevereiro no circuito de Super-Besse. Jean-Philippe Day-

raut terá talvez a oportunidade de bater aqui o recorde de 

vitórias detido até agora por Yvan Muller!

Dayraut mantém a liderança do campeonato! 
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Andros Trophy French Ice Championship / Lans-en-Vercors

Andros Trophy Standings

01 / Jean-Philippe Dayraut, Mini, 801 pts

02 / Franck Lagorce, Renault Clio III, 752 pts

03 / J.B. Dubourg, Renault Clio III, 737 pts
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Depois da bem-sucedida campanha de caridade do 

último ano, a Motul Vietname volta a organizar uma 

exposição itinerante em janeiro para recolher fundos 

para os órfãos locais.

O evento decorreu em supermercados e cafetarias da 

Cidade de Ho Chi Minh City entre 10 e 13 de janeiro. 

Com início na Kumho Plaza, um grupo de 10 «sport-

bikes» e um camião Motul passearam pelas ruas para 

promover e explicar o objetivo da campanha. 

Vários condutores e motociclistas foram extremamente 

solidários para com esta causa, dado que a cam-

panha do ano passado foi bem recebida e publicitada 

em vários meios de comunicação. Da mesma forma, a 

campanha deste ano será difundida na televisão na-

cional e chegará a milhões de pessoas em todo o país.

A Motul Vietname não se esquece dos mais desfavorecidos 

Motul Vietnam Charity Campaign / Ho Chi Minh City

Depois de uma decisão da National Conference de 

2013 para implementar a Vortex Kiwi Mini Rok como a 

nova máquina para as classes etárias Cadete e Júnior 

Restrito, o Grand Prix 2T da Motul é agora o óleo de 

especificação para estas duas classes em toda a com-

petição.

Esta parceria técnica vai compreender todas as com-

petições nestas categorias durante os próximos dois 

anos logo a partir de 1 de janeiro de 2014.

A introdução da Vortex Kiwi Mini Rok anuncia uma 

nova era de confiança e engenharia moderna para 

este desporto motorizado na Nova Zelândia. 

Motul nomeada Parceiro Oficial em Lubrificantes nas 
classes Júnior e Cadete do KartSport New Zealand 

KartSport New-Zealand
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Scooter Motorbike Festival

Organizado em conjunto pela Motul e pela KTM, o 

Scooter Motorbike Festival decorreu de 10 a 13 de 

janeiro na Kumho Plaza na Cidade de Ho Chi Minh no 

Vietname.

O festival anual reuniu mais de cem motociclistas, in-

cluindo «superbikes» e máquinas clássicas. Escusado 

será dizer que o evento atraiu milhares de entusiastas 

de toda a sociedade. 

A KTM instalou recentemente ao seu primeiro stand 

no Vietname e esta foi a oportunidade perfeita para 

apresentar a marca ao público. A empresa austríaca 

convidou Gabit, um piloto de acrobacias da Malásia, 

que deu quatro espetáculos durante os dois primeiros 

dias. A Motul Vietname contribuiu para esta parceria 

com uma experiência valiosa, graças ao seu próprio 

festival de acrobacias em outubro de 2013 e que atraiu 

mais de 20 000 espetadores. 

O Motul 300V é o lubrificante de eleição para veícu-

los de elevada performance e o mesmo acontece no 

motociclismo de acrobacias. O 300V foi usado exclusi-

vamente durante o espetáculo de acrobacias e a Motul 

também ofereceu mudas de óleo aos felizardos vence-

dores dos sorteios realizados. A prova recebeu uma 

ampla cobertura dos meios de comunicação e conse-

guiu mostrar a forte relação da Motul com a KTM e com 

o motociclismo acrobático.

A Motul e a KTM fazem vibrar a multidão no Scooter 
Motorbike Festival 

Scooter Motorbike Festival / Ho Chi Minh City

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul Sport News 2014 © Motul - All right reserved

��������	�
��������������	�������
��������
Publishing & editing coordinator : Romain Grabowski / rgrabowski@motul.fr
Credits : David Reygondeau, Huysschaert Sébastien, Motul Vietnam, 
Pep Segalès


