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Chukotka - Toro

A terceira fase da Polar Ring Expedition, a mais exi-

gente, acaba de começar. 

Este projeto ambicioso, denominado High Latitude 

Technological Expedition (HTE), procura alcançar vários 

objetivos práticos e científicos, tentando, simultanea-

mente, aproximar as nações durante uma expedição ao 

extremo norte russo e canadiano, atravessando o gelo 

flutuante do Polo Norte. A expedição inclui quatro eta-

pas. A primeira foi realizada em 2002 e cobriu mais de 

6000 km ao longo da costa siberiana. A segunda, em 

2005, cobriu mais de 5000 km ao longo dos mares de 

Barents e Kara. A terceira, de janeiro a junho de 2014, 

irá do norte da Rússia ao norte do Canadá através do 

Polo Norte. Esta será a parte de maior dificuldade, uma 

vez que compreende regiões particularmente inóspitas 

e perigosas, formadas principalmente por massas de 

gelo flutuante. Com um total de 9500 km, a expedição 

irá terminar na ilha canadiana de Ward Hunt. A quarta 

e última etapa consistirá em atravessar o norte do Ca-

nadá antes de cruzar o Estreito de Bering até à Rússia, 

que será então o fim desta volta imensa. 

Os veículos de seis rodas Chukotka e Toro, fabricados 

na Rússia e equipados com pneus enormes de baixa 

pressão, foram testados exaustivamente. Utilizam tam-

bém tecnologias baseadas nos conhecimentos adquiri-

dos nas diversas expedições anteriores a estas regiões 

extremamente frias em que a paisagem é formada ape-

nas por gelo e água. 

A Motul é um dos parceiros técnicos deste projeto de 

grande envergadura liderado pelo chefe de expedição 

Vladimir Chukov e do qual também fazem parte Sergey 

Fenyov (engenheiro), Alexey Ilyin (mecânico), Andrey 

Kuprin (fotógrafo) e Andrey Bobrovsky (realizador).

A Motul deseja igualmente que estes audazes aven-

tureiros façam uma viagem segura de regresso a terra 

firme no norte do Canadá!

A caminho do Polo Norte na terceira etapa desta ex-
pedição arriscada 

Polar Ring Expedition
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Podium ceremony

01 02 03 04

A Redback Racing obteve novamente o primeiro e o 

segundo lugar do pódio pela terceira prova consecu-

tiva do Targa Championship Series de 2013/2014 em 

Targa Wrest Point. A prova, que se realizou a sul de 

Hobart e no vale Huon, é uma das preferidas da equi-

pa Redback Racing.

Adam Spence e Erin Kelly voltaram a liderar a cate-

goria Showroom da primeira etapa à última, enquanto 

Lee Challoner Miles teve um novo colega de equipa, 

Andrew Bollom, que substituiu Bunj Noor ao volante do 

segundo Renault Megane.

Com alguns ajustamentos da suspensão antes da pro-

va, estes automóveis continuaram a dominar a cate-

goria Showroom.  O diretor de equipa Adam Spence 

disse: “Estou radiante por, como equipa, termos conti-

nuado o que iniciámos esta temporada. O Andrew fez 

um trabalho extraordinário, toda a equipa fez um tra-

balho extraordinário!”

Andrew Bollom, que voltou às competições em Targa 

depois de um interregno de dois anos em que colabo-

rou com a equipa de apoio à competição, conseguiu 

dominar rapidamente o Renault. Depois de ter passado 

a maior parte da carreira a competir com automóveis 

de tração às rodas traseiras, o Renault com tração 

dianteira constitui um desafio diferente e o piloto está 

ansioso por conseguir mais experiência e mais tempo 

ao volante.

A equipa mal pode esperar para exibir novamente esta 

forma fantástica no Targa Tasmania, a maior prova do 

calendário Targa.

Redback consegue um «hat trick» em pódios 

Australian Targa Championship / Hobart

Showroom Standings

01 / Spence / Kelly, Redback Racing, 190 pts

02 / Noor / Challoner Miles, Redback Racing, 125 pts

03 / Hallett / McKenzie, Hallett Motorsport, 96 pts
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Bangsaen Bike Week

A Bangsaen Bike Week, um encontro anual muito aguar-

dado, voltou a ser um imenso sucesso com mais de 20 

000 motos e 100 000 participantes.

Esta reunião de motards de toda a Tailândia conseguiu 

atrair a atenção das empresas, dos fãs e até dos mé-

dia. Como participante ativo em todo o tipo de eventos, 

desde feiras até dias do motociclista, a Motul marcou 

presença com um stand para expor as mais recentes 

gamas MCO e MC Care.

Além de interagir com os entusiastas, organizou tam-

bém uma campanha de donativos para recolher fundos 

para várias instituições de caridade. Além de outras pro-

moções e pacotes atrativos, por cada compra feita tam-

bém se recebia um calendário gratuito Motul.

A Bangsaen Bike Week atrai uma multidão imensa 

Bangsaen Bike Week / Bangsaen
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Jamie Stauffer / Honda Racing Team / Honda CBR1000 Fireblade

O Phillip Island Championship decorreu durante a 

quarta semana de fevereiro, à margem da primeira 

prova de World Superbike da temporada. A Motul foi 

parceira da equipa Honda Racing Team, que domi-

nou esta prova. Na primeira corrida, os três pilotos 

Honda, Josh Hook, Jamie Stauffer e Wayne Maxwell, 

conseguiram por esta ordem os três melhores tempos 

nos treinos e na corrida confirmaram que não esta-

vam a brincar. Estavam quase a conseguir uma tripla 

quando Maxwell caiu na última volta, deixando a lide-

rança para Josh Hook, seguido de Stauffer.

A segunda corrida infelizmente não correu tão bem. 

Logo na primeira volta, um acidente deixou Maxwell 

com um ombro deslocado e Hook com fraturas no 

pulso, clavícula e vértebras. Jamie Stauffer salvou o 

dia e conquistou a vitória, levando a Honda ao lugar 

mais alto do pódio na classificação geral das duas 

corridas. Um pouco desconcertado pelo resultado da 

prova, Paul Free, diretor de equipa, afirmou: «Vence-

mos esta ronda, o que é fantástico, mas o Josh está 

no hospital e o Wayne está ferido. No entanto, o Ja-

mie andou muito bem durante todo o fim de semana e 

conseguiu vencer.» 

Na prova de superbikes, a primeira desta temporada, 

a Motul apoiava Jérémy Guarnoni, da equipa Kawa-

saki Morillas Racing School. No ano passado correu 

em Superstock 1000 e este ano está a competir na 

nova categoria de Superbike EVO, que é regulada 

pelas mesmas regras do campeonato Superbike, ex-

ceto no motor e na eletrónica que estão abrangidos 

pelos regulamentos de Superstock. Nesta prova de 

estreia, Guarnoni alcançou o quinto e o sexto lugar na 

primeira e na segunda corrida, respetivamente. 

Vitória para Jamie Stauffer e para a Honda Racing! 

Phillip Island Championship
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Team Larbre Compétition

A European Le Mans Series vai ser ainda mais com-

petitiva em 2014, com 42 carros na grelha de partida 

que representam cerca de doze nacionalidades. Entre 

os participantes, um estreante merece destaque em 

LMP2: Larbre Compétition, a especialista em GT In-

ternational cujos Corvettes amarelos foram objeto de 

muita admiração nos últimos anos. Para estar à altura 

deste novo desafio, a equipa vai participar com um 

Morgan equipado com um motor Judd. Por outro lado, 

continua a manter o lugar da primeira reserva para as 

24 Horas de Le Mans. 

A Motul e a Larbre Compétition já trabalham juntas há 

mais de 20 anos, durante os quais a equipa liderada 

por Jack Leconte conseguiu uma lista invejável de 

proezas, sendo as mais recentes: 

- Le Mans Series: Campeã em GT1 em 2004, 2006 e 

2010

- Asian Le Mans Series: Vencedora em GT1 em 2010

- 24 Horas de Le Mans: Vitória em GT1 em 2010 e GTE 

Am em 2011 e 2012

- ILMC: Campeã em GT1 em 2010 e GTE Am em 2011

- FIA WEC: Campeã por equipas em GTE Am em 2012; 

vitórias em 2012 nas 24 Horas de Le Mans, 6 Horas de 

São Paulo, 6 Horas de Fuji e 6 Horas de Xangai.

É a primeira vez que a equipa deixa os GT para se lan-

çar nos protótipos, pelo que a Motul não pode deixar 

de lhe desejar toda a sorte possível! 

Esta época vai proporcionar um ótimo espetáculo, tal 

como confirmou Gérard Neveu, diretor de ELMS: «Este 

grupo de concorrentes é incrível para a segunda tem-

porada da nova ELMS e estamos muito orgulhosos ao 

ver que as equipas e os pilotos encontraram nela o que 

esperam de um campeonato de resistência europeu.»  

Estão marcadas cinco corridas, com a primeira a ser 

realizada em Silverstone a 19 de abril. Esta prova será 

precedida por uma sessão de testes oficiais no circuito 

de Paul Ricard a 1 e 2 de abril.  

Larbre Compétition compete pela primeira vez em LMP2 

European Le Mans Series / Le Vigeant
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