
VERSÃO EM PORTUGUÊS

05 / 02 / 201406
Le Mans Classic / Alfa Romeo T33-3 1971

Motul.Sport.News



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

06Motul.Sport.News

Ferrari BB-LM 512 / Le Mans 1980

Nos últimos 60 anos, o nome Motul tem estado associa-

do ao de Le Mans e já em 1954 as fotografias da época 

mostravam carros com as cores da marca. Uma data 

com esta importância merecia ser festejada e a Motul 

fá-lo em grande estilo, tornando-se o parceiro oficial em 

lubrificantes do Le Mans Classic. Esta prova, que se rea-

liza de dois em dois anos, converteu-se num dos pontos 

altos do calendário para os entusiastas dos desportos 

históricos e dos carros de corrida.  Esta sétima edição, 

organizada pela Peter Auto, está marcada para 4 a 6 

de julho. Juntamente com as 24 Horas de Le Mans, é a 

única prova desportiva a realizar-se no circuito grande, 

aproveitando estradas nacionais e incluindo a famosa 

reta de Les Hunaudières.

A Motul mantém uma relação estreita com Le Mans: 

desde 1972 um número impressionante de 195 veículos 

exibiram as cores da marca, sem esquecer as parcerias 

históricas com as 24 Horas de Le Mans e o France Moto 

Grand Prix. De facto, as provas de resistência consti-

tuem um banco de testes ideal para monitorizar a quali-

dade dos lubrificantes.

Além da parceria global com o Le Mans Classic, a Mo-

tul também vai patrocinar a grelha 5 (carros de 1966 

a 1971), uma operação que irá aumentar ainda mais a 

reputação da empresa entre os proprietários de carros 

históricos, que têm à sua disposição as gamas Motul 

Classic e Motul 300V Motorsport Line. Nunca mais che-

ga julho para este encontro no famoso circuito!  

A Motul torna-se o parceiro oficial em lubrificantes 
do Le Mans Classic

Le Mans Classic / Le Mans
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Dmitry Koltakov / Jawa 500cc

A prova inaugural do Motul FIM Ice Speedway Gladia-

tors Championship realizou-se a 1 e 2 de fevereiro em 

Krasnogorsk, perto de Moscovo, com temperaturas a 

rondar os -10 ºC. A prova foi um sucesso, com cerca 

de 20 000 espetadores a encherem as bancadas num 

ambiente entusiástico. Esta primeira concentração 

esteve à altura das expectativas com corridas disputa-

das intensamente e com um claro domínio dos pilotos 

russos, dado que um dos seus mais diretos oponentes, 

o austríaco Frank Zorn, sofreu uma queda com lesões 

que o forçaram a abandonar a competição.

A Motul apoiou a equipa de Dmitry Koltakov, vice-cam-

peão em 2013 e que teve um desempenho formidável 

com um segundo lugar da primeira final no sábado. No 

dia seguinte, participou nas qualificativas de acesso à 

final, o que conseguiu fazer apesar de ser obrigado a 

abandonar uma das corridas devido a um problema 

técnico. Na segunda final no domingo, deixou-se sur-

preender no início por Khomitsevich, mas acabou por 

ultrapassá-lo e fez uma prova magnífica, ganhando 

com vantagem sobre os outros três concorrentes. Os 

resultados deste fim de semana permitem-lhe chegar 

à segunda posição na classificação provisória, logo 

atrás de Ivanov, o detentor do título.

Durante este fim de semana no circuito russo, a Motul 

marcou fortemente a sua presença através de publici-

dade bem visível em todo o circuito e nas motos dos 

participantes, além de receber diversos convidados 

impressionados por demonstrações espetaculares 

destes verdadeiros gladiadores do gelo. 

O próximo fim de semana será dedicado ao campeo-

nato por equipas em Togliatti. A competição individual 

voltará à Rússia em 15 e 16 de fevereiro na pista de 

Blagoveshchensk, junto da fronteira chinesa. 

Dmitry Koltakov chega ao segundo lugar na classifi-
cação provisória
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Motul FIM Ice Speedway Gladiators World Championship / Krasnogorsk

Standings
01 / Daniil Ivanov, 36 pts

02 / Dmitry Koltakov, 34 pts

03 / Dmitri Khomitsevich, 34 pts
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Motul booth

Como todos os anos, Paris será a capital dos carros de 

coleção: a exposição Rétromobile abre as suas portas 

de 5 a 9 de fevereiro e, pela primeira vez na sua his-

tória, vai ocupar o pavilhão principal do recinto Paris-

Expo, o que significa 44 000 m2 de área. É o ponto 

de encontro para cerca de 400 expositores, mais de 

500 carros, para cima de 100 clubes, representantes 

profissionais de todas as atividades deste mercado em 

contínua expansão, OEM e artistas, etc.

Obviamente, a Motul não podia perder uma oportu-

nidade com esta e a sua participação será marcada 

por várias ações. Além da parceria no evento, também 

haverá uma reprodução de uma garagem dos anos 

sessenta no stand da Motul. O stand também vais ex-

por um Mercedes 300 SL do museu Le Mans e o Ferrari 

512 BB LM de Nick Mason que competiu nas 24 Horas 

de Le Mans em 1980. Este mesmo Ferrari vai entrar no 

Le Mans Classic deste ano.

A Motul é igualmente a parceira da exposição para 

os carros de recordes, em cooperação com o museu 

Beaulieu que irá trazer um 350 hp Sunbeam de 1922. 

Este carro excecional foi desenhado pelo engenheiro 

francês Louis Coatalen. Estava equipado com um 

motor enorme de 1,8 L V12, de origem aeronáutica, 

como acontecia frequentemente nestes veículos que 

batiam recordes. Depois de estabelecer o recorde do 

mundo de velocidade terrestre em 216 km/h em 1922, 

este carro atingiu 242,748 km/h em 1925 nas mãos de 

Malcolm Campbell. O seu carro de competição azul 

iria ser o primeiro da famosa série Bluebird.  

Motul confirma a presença na Rétromobile 

Rétromobile French Classic Exhibition / Paris
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Jean-Philippe Dayraut / Mini Countryman

2014 MoTuL TITLE

1ST

Para ofrecer un espectáculo aún más fascinante a sus 

fieles aficionados, y celebrando el 25º Andros Trophy, 

los organizadores decidieron concentrar todos los even-

tos de la última prueba en un solo día, el sábado 1 de 

febrero. Un excepcional circuito de hielo aguardaba a 

los pilotos y, aunque la nieve hizo acto de presencia, no 

consiguió ensombrecer esta 25ª edición.  

El líder de la clasificación provisional, Jean-Philippe Day-

raut, confirmó su superioridad ya en la primera final: tras 

una espectacular salida de Olivier Panis, el de Toulouse 

y su Mini rojo consiguieron remontar hasta alcanzar el li-

derato en las últimas vueltas, después de una magnífica 

maniobra de adelantamiento. En la segunda carrera se 

hizo con la primera plaza desde el inicio, posición que 

mantendría hasta la línea de meta. ¡Esta actuación per-

mitió a Dayraut hacerse con su quinto título del Andros 

Trophy! Por detrás, Franck Lagorce consiguió mante-

nerse por delante de Jean-Baptiste Dubourg, aumen-

tando aún más la distancia en la general.

En el Electric Andros Trophy, Christophe Ferrier se hizo 

con el título. La competencia ha aumentado conside-

rablemente en esta temporada 2013 – 2014, lo cual le 

ha complicado mucho las cosas. No obstante, el piloto 

francés ha hecho valer su experiencia para conseguir 

su tercer título consecutivo en esta disciplina. 

Por último, Pilot Bike ha deparado sorpresas. Maxime 

Emery, líder de la clasificación provisional, realizó una 

gran primera carrera, pero en la segunda se quedó 

atrapado en la primera curva, cayendo hasta la sexta 

posición y no consiguió volver al grupo de cabeza. De 

este modo, se le escapó la victoria y el título de 2014 

fue a parar, por un estrecho margen, a Sylvain Dabert, 

protagonista de una gran actuación este fin de semana.
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Jean-Philippe Dayraut arrebata o seu quinto título! 

French Ice Championship / Super-Besse

Andros Trophy Standings

01 / Jean-Philippe Dayraut, Mini, 809 pts

02 / Franck Lagorce, Renault Clio III, 777 pts

03 / J.B. Dubourg, Renault Clio III, 745 pts
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