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Andrew Tang (middle)

Com 15 corridas distribuídas por cinco rondas em cinco 

semanas, o Toyota Racing Series é dos campeonatos 

de monovolumes mais exigentes do mundo. Este ano 

assinalou o seu décimo aniversário e destacou-se pela 

participação de um conjunto extremamente competitivo 

de pilotos jovens e talentosos.

A classificação individual ainda estava em aberto 

quando as equipas viajaram até ao circuito de Man-

feild, em Feilding na Nova Zelândia para a ronda final. 

Finalmente, o singapurense Andrew Tang conquistou a 

liderança com uma chegada em terceiro, atrás de Jann 

Mardenborough, o seu principal rival neste campeo-

nato. Graças a esta classificação, obteve um registo 

impressionante de oito pódios em 15 corridas.

Levar para casa o campeonato foi particularmente es-

pecial para Tang, que correu durante a maior parte da 

época confrontado com a possibilidade de não chegar 

à última corrida devido a uma convocatória para o ser-

viço militar no seu país. No entanto, este jovem de 19 

anos beneficiou de um adiamento excecional conce-

dido pelo governo de Singapura e arrebatou o título. No 

meio de tudo isto, o singapurense também se conver-

teu no primeiro campeão da série não neozelandês.

Damon Leitch, o principal favorito ao título, viu as suas 

ambições ao título esfumarem-se quando deslizou dire-

tamente para a gravilha na 17.ª volta e quando faltavam 

18 para a meta. Apenas 14 carros de uma competitiva 

grelha de partida composta por 24 viaturas terminaram 

a corrida.
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Toyota Racing Series termina 
mais uma temporada coroada de êxito

Toyota Racing Series / Feilding

Standings

01 / A. Tang, Neale Motorsport, 794 pts

02 / J. Mardenborough, Giles Motorsport 1, 790 pts

03 / D. Leitch, Victory Motor Racing 1, 708 pts
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Motul booth

O salão Automotoretrò decorreu de 7 a 9 de fevereiro 

em Turim, Itália. Este importante evento recebeu 1000 

expositores distribuídos por uma área de 90 000 m2. 

Em associação com o Automotoracing, é uma expo-

sição que atrai todos os tipos de colecionadores e 

apaixonados de motos e automóveis antigos e de com-

petição. Em edições anteriores a Motul partilhou um 

stand com o ASI (Automotoclub Storico Italiano), mas 

este ano a marca decidiu montar sozinha o seu próprio 

espaço. Para enorme alegria do público, o stand Motul 

expôs quatro veículos, entre automóveis e motos: um 

Lancia Marino Fórmula 1 de 1954, um Lotus 31 Fórmu-

la 3 de 1964, um Modus M1 Fórmula 3 Toyota de 1975 

e um sidecar Martinel Yamaha R1 de 2012. A equipa 

de vendas da Motul marcou presença e não se esque-

ceu de convidar vários clientes da região de Turim. 

Esta edição obteve um êxito ainda maior que nos anos 

anteriores, com um aumento de 16 % no número de 

visitantes, atingindo um total de aproximadamente 50 

000 durante todo o fim de semana. 

A Motul presente no salão Automotoretrò

Automotoretrò / Torino
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Josh Boettcher / Nissan Silvia S15

Inicialmente marcada para a Indonésia durante o mês 

de dezembro de 2013, a terceira e última ronda do For-

mula Drift Asia decorreu, em vez disso, em janeiro no 

circuito de Pathumthani Speedway em Banguecoque. 

O «drifting» é extremamente popular na Tailândia e a 

participação de 42 pilotos nesta etapa da competição 

não foi nenhuma surpresa.

Para Josh Boettcher, patrocinado pela Motul, foi a sua 

segunda prova com um novo motor V8 de 7,1 litros, que, 

infelizmente, não foi acondicionado adequadamente 

na Malásia e que sofreu danos provocados pela água. 

Josh chegou a esta prova no terceiro lugar da classi-

ficação geral do campeonato e estava determinado a 

vencer a série ou, pelo menos, a não deixar escapar um 

lugar no pódio.

Graças ao excecional trabalho da sua equipa, o motor 

arrancou e Josh agarrou um oitavo lugar numa qualifi-

catória tensa para o Top 32 em apenas uma volta. No 

Top 16, Josh competiu contra o popular piloto local Ju, 

que conseguiu destacar-se com uma margem mínima e 

sair vitorioso.

Felizmente, este nono lugar na etapa final foi suficiente 

para garantir a terceira posição no campeonato. Re-

construir o carro a meio da época, sofrer danos provo-

cados pela água e mesmo assim conseguir levar para 

casa um lugar no pódio foi, em boa verdade, uma vitória 

para Josh e para a sua equipa.

Banguecoque foi igualmente a primeira prova da série 

de 2014, que em julho vai até ao Japão: uma estreia 

excitante para o campeonato e para os pilotos.

Josh Boettcher em terceiro numa bem disputada For-
mula Drift Asia 
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Formula Drift Asia / Bangkok 

Standings

01 / Daigo Saito, 253 pts

02 / Fredric Aasbo, 245 pts

03 / Josh Boettcher, 206 pts

09 / Ken Gushi, 138 pts

11 / Rob Whyte, 122 pts
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Jawa 500cc

A segunda ronda do Motul FIM Ice Speedway Gladia-

tors World Championship realizou-se de 15 a 16 de 

fevereiro na cidade de Blagoveshchensk. Esta locali-

dade situa-se nas margens do rio Amur, que marca a 

fronteira entre a Rússia e a China e que, nesta altura do 

ano, é possível atravessar caminhando sobre o gelo! O 

nome desta cidade com 200 000 habitantes é auspi-

cioso, pois significa «o anúncio de boas novas». 

As equipas e os concorrentes voltaram a encontrar-se 

para discutir o título, que a Motul patrocina de forma 

oficial desde o ano passado. Depois da última prova, 

Daniil Ivanov estava na frente da classificação pro-

visória, mas Dmitry Koltakov, o piloto da Motul, estava 

logo atrás.

Em Blagoveshchensk, os dois motociclistas lutaram 

ferozmente mais uma vez pela vitória. No final do pri-

meiro dia de corridas, Koltakov conseguiu levar a mel-

hor sobre o seu rival, mas no segundo dia terminou em 

terceiro na classificação geral. Os dois pilotos estão a 

aumentar a distância para os restantes concorrentes, 

uma vez que o mais próximo, Kononov, está agora a 

dez pontos de Koltakov.

Na próxima prova, os concorrentes rumarão à Europa 

para se digladiarem na pista de Assen, nos Países Bai-

xos a 8 e 9 de março.  

Na segunda ronda Dimitri Koltakov aumenta a dis-
tância para os seus rivais 

01 02 03 04

Motul FIM Ice Speedway Gladiators World Championship / Blagoveshchensk

Standings
01 / Daniil Ivanov, 72 pts

02 / Dmitry Koltakov, 68 pts

03 / Igor Kononov, 57 pts
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Podium ceremony

Em 25 de janeiro a cidade de Riyadh recebeu o Ama-

nat Al-Riyadh Drift Championship, naquela que consti-

tuiu a primeira prova da época. Por meio da Motul 

KSA, a Motul participou nestas provas espetaculares, 

prestando apoio técnico à equipa Pit Stop Racing, que 

tinha inscrito vários pilotos. O recém-chegado Khaled 

Al-Zayed portou-se particularmente bem ao conseguir 

a vitória na categoria Amateur.  

Na categoria Pro, Hatim Nato terminou em quarto ao 

volante de um Mazda RX7 extremamente modificado. 

Abdullah Al-Zaid, que conduzia um Dodge Charger 

SRT8 na categoria Amateur, conseguiu qualificar-se 

em primeiro, mas acabou por terminar em quarto de-

pois de uma penalização por derrubar um cone.  

Vitória da equipa Motul na categoria Amateur 

Amanat Al-Riyadh Drift Championship / Riyadh
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Thiriet By TDS Racing / Oreca 03 / Nissan

Ao passar do World Series by Renault para o Le 

Mans Series, em 2011, a TDS Racing escolheu a car-

roçaria Oreca para defender as suas cores. O balan-

ço desta escolha é muito positivo, com seis vitórias 

em LMP2, dois títulos na Le Mans Series de 2012, o 

vice-campeonato da European Le Mans Series em 

2013 e um magnífico segundo lugar na LMP2 nas 24 

Horas de Le Mans de 2012.

Mas, para continuar a melhorar, a Thiriet by TDS Ra-

cing aproveitou os meses de inverno para refletir e 

decidiu mudar de OEM e começou a trabalhar com a 

Onroak Automotive, cujas viaturas venceram o LMP2 

World Endurance Championship e as 24 Horas de Le 

Mans. Com os pilotos Pierre Thiriet e Ludovic Badey, 

a equipa Thiriet by TDS Racing pretende conquistar 

o título LMP2 de 2014!

Thiriet by TDS Racing com a Onroak Automotive 

European Le Mans Series / Vendres
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