
VERSÃO EM PORTUGUÊS

05 / 03 / 201410
FIM MXGP / Clément Desalle / Suzuki Rockstar Energy / RMZ-450

Motul.Sport.News



Round 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

10Motul.Sport.News

FIM MXGP / Losail

  

Valentin Guillod / Standing Construct KTM / KTM 250

A primeira ronda do Motocross World Championship rea-

lizou-se durante a primeira semana de março no circuito 

de terra de Losail no Qatar. É um circuito complicado para 

os pilotos, traçado na areia do deserto e com uma tração 

e aderência estranhas. Como no ano passado, a Motul 

apoiou a Suzuki Rockstar Energy, que participou na prova 

com Clement Desalle e Kevin Strijbos em motos RM-Z450. 

Clement não teve a mesma sorte que no ano passado no 

Qatar, onde ganhou. Na primeira corrida ressentiu-se da 

falta de preparação no inverno, devido à convalescença 

de uma operação ao ombro. Teve uma partida mediana 

e cometeu alguns erros que o impediram de chegar ao 

grupo da frente a que estava habituado com o título de 

vice-campeão em 2013. «Foi um fim de semana muito 

pouco satisfatório.» - disse. «O terreno era difícil, diferente 

do ano passado, e faltou-me confiança. Estou desapon-

tado com os meus erros nas primeiras voltas. (…). Saí há 

pouco tempo de uma grande lesão e todos dizem que 

estou preparado, ma talvez precise de mais tempo. Estou 

a trabalhar nisso.»  O belga terminou em nono. 

O seu colega de equipa, Kevin Strijbos terminou numa po-

sição melhor, em sétimo. Na primeira corrida, conseguiu 

o «holeshot» e manteve a liderança durante duas voltas, 

mas depois o inchaço nos antebraços impediu-o de conti-

nuar o esforço. «Temos uma moto excelente. (…) Espero 

que façamos melhor na Tailândia, porque há aspetos posi-

tivos nos nossos desempenhos deste fim de semana.» 

Em MX2, a Suzuki participou com três pilotos: Glenn Col-

denhoff, Julien Lieber e Jeremy Seewer. Coldenhoff conse-

guiu uma ótima primeira corrida, terminando em terceiro. 

Infelizmente, na segunda corrida um problema mecânico 

impediu-o de obter um bom resultado e não foi além de 

décimo segundo. Lieber, afastado durante a temporada 

de 2013 devido a uma lesão no joelho, ainda ocupou o 

quarto lugar na primeira corrida, mas acabou por cair. 

Quanto a Sewer, que era a primeira vez que corria em 

MX2, terminou em décimo sétimo na classificação geral 

para as duas corridas. 

Em MX2, a Motul também apoiou a equipa Construct KTM, 

cujo jovem piloto, Valentin Guillod, alcançou o décimo lu-

gar na classificação geral.  

A próxima prova está marcada para 9 de março na Tai-

lândia. 

A caminho de uma nova temporada! 

MXGP Standings

01 / Gautier Paulin (Kawasaki), 45 pts

02 / Maximilian Nagl (Honda), 43 pts

03 / Antonio Cairoli (KTM), 42 pts

07 / Clement Desalle (Suzuki), 27 pts

08 / Kevin Strijbos (Suzuki), 27 pts
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Bradley Smith / Yamaha Tech3 / Yamaha M1

A segunda sessão de testes de MotoGP voltou a realizar-

se no circuito de Sepang, na Malásia, em finais de feve-

reiro. A Motul esteve presente através de duas equipas: 

A Suzuki Racing, que está a preparar-se para a época de 

2015, e a Yamaha Tech3, um parceiro de longa data. 

Para a Suzuki, estes três dias chegaram ao fim com boas 

performances e uma evolução significativa, depois de 

ter experimentado componentes novos, nomeadamente 

o motor e a carenagem, e configurações diferentes, in-

cluindo as eletrónicas. Entre o início e o fim da sessão, 

Randy de Puniet (Suzuki) conseguiu melhorar os tempos 

em quase 2 s, terminando com o décimo segundo tempo 

entre todos os participantes. Este piloto disse: «Consegui-

mos baixar os nossos tempos em relação aos primeiros e 

eu sinto-me melhor na moto. A personalidade dela ainda 

é um pouco agressiva, mas agora dispomos de boa infor-

mação para saber em que temos de trabalhar no futuro.»

Quanto à Tech3, o fim de semana também terminou com 

uma nota positiva. Bradley Smith conseguiu trabalhar nas 

configurações dos novos pneus Bridgestone e testar a 

nova caixa de velocidades da Yamaha. O piloto também 

realizou uma simulação completa. «Descobri uma confi-

guração com a qual me sentia muito mais à vontade.» - 

acrescentou o britânico. ‘»Torna a máquina mais suave 

(…) e permite-me ser mais regular, em comparação com 

os testes anteriores no mesmo circuito.» 

Para Pol Espargaro, as coisas foram um pouco mais com-

plicadas, com uma queda no segundo dia. No entanto, 

terminou com um bom décimo tempo, logo atrás de Smith, 

que conseguiu a nona melhor marca.

O acidente sofrido pelo seu piloto de Moto2, Alex Mariñe-

larena, também perturbou a equipa. Hospitalizado em 

Toulon, a Motul deseja-lhe uma recuperação rápida para 

que volte o antes possível à sua moto. 

Os pilotos de MotoGP voltam a encontrar-se de 7 a 9 de 

março no Qatar para os últimos testes antes do primeiro 

grande prémio da temporada no mesmo circuito de Losail 

a 23 de março.  
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A Suzuki Racing e a Tech3 melhoram os tempos 

FIM MotoGP World Championship / Sepang
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Motul Booth

O sexto Motorcycle & Scooters Show decorreu no pri-

meiro fim de semana de março em Varsóvia, na Poló-

nia, e alcançou um êxito considerável, com mais de 

20 000 visitantes durante três dias. A Motul participou 

neste evento com um stand espetacular que tinha em  

exposição a Suzuki RM-Z250 de motocrosse de Blanka 

Kalisz, que participa no campeonato polaco feminino 

desta especialidade com o apoio da marca de lubrifi-

cantes. Além disso, John McGuinness, que já ganhou 

vinte vezes o Man Tourist Trophy, também esteve no 

stand durante o sábado. Como estrela da exposição, 

atraiu durante todo o dia centenas de fãs e muitos jor-

nalistas que quiseram conhecê-lo, pelo que o stand 

esteve sempre a abarrotar. Esta participação da Motul 

na maior exposição motociclista da Polónia permitiu-

lhe consolidar a posição de liderança no país.

O stand da Motul esteve a abarrotar todo o fim de semana! 

Warsaw Motorcycle Show / Warsaw
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Yolkyclassic Rally

O Yolkyclassic Rally, o novo formato do Gorkyclas-

sic, realizou-se pela primeira vez no fim de fevereiro 

na região de Pereslavl-Zalessky, uma cidade situada 

a nordeste de Moscovo, na Rússia. Com parceria da 

Motul, este rali é disputado na floresta e mostra como 

é realmente o inverno russo. A peculiaridade desta 

prova magnífica reside no facto de juntar automóveis 

históricos do anos 50 a 80 do século passado, nomea-

damente GAZ, VAZ, ZAZ, Moskvitch e IZ. O itinerário, 

que começa em Pereslavl-Zalessky a 22 de fevereiro, 

atravessou uma floresta densa, sobre uma espessa 

camada de neve e com muitas subidas, descidas e 

curvas, o que quer dizer que os automóveis por vezes 

ficaram presos nos montes de neve formados nas ber-

mas e que os pilotos tiveram de pedir ajuda a outros 

participantes para se libertarem. Um dos automóveis 

participantes mais raros era um Moskvitch 410, uma 

versão com tração às quatro rodas do Moskvitch 402. 

Este veículo foi concebido inicialmente como meio de 

transporte prático para as equipas de reparação de 

maquinaria agrícola, tendo sido fabricadas 7580 uni-

dades. Graças à tração integral, o único participante 

no rali fez todo o itinerário sem qualquer dificuldade. A 

rota atravessou diversas aldeias e depois da prova os 

participantes rumaram à capital. 

Para o inverno de 2015 está previsto um rali ainda 

maior que esta primeira edição. 

Êxito da primeira edição em pleno inverno russo 

Yolkyclassic Rally  / Pereslavl-Zalessky
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Team West-Tec / Dallara F312

A Team West-Tec F3 e a Motul mantêm uma colabo-

ração estreita desde há vários anos. Como a parceria 

se tem revelado particularmente produtiva, fazia todo 

o sentido renová-la e, portanto, em 2014, a Motul vol-

tará a ser o parceiro em lubrificantes desta equipa. A 

West-Tec F3, a equipa com mais vitórias na história do 

European F3 Open Championship, está em expansão, 

participando este ano no Fia European Formula 3 

Championship. Depois de obter dez vitórias no ano 

passado, espera obviamente conseguir um desem-

penho pelo menos igual! 

John Miller, diretor da West-Tec F3, disse: «Estamos 

verdadeiramente encantados por voltar a trabalhar 

com a Motul, e também com o seu importador no Rei-

no Unido, o Witham Group. Os produtos Motul, todos 

ótimos, e a colaboração técnica, que também consti-

tui uma enorme vantagem para a equipa, têm sido um 

elemento importante do nosso sucesso nas últimas 

temporadas.»

Romain Fabre da Motul também está entusiasmado: 

«Estou satisfeito com o acordo alcançado com a Team 

West-Tec. Com uma colaboração de cinco anos, pode-

mos dizer que são de confiança nos negócios. Sempre 

construíram carros bem preparados e possuem tam-

bém um recorde de vitórias magnífico e para o qual a 

Motul se orgulha de ter contribuído.»

A Motul e a Team West-Tec renovam a parceria 

European F3 Championship
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