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Podium ceremony

Clement Desalle e Kevin Strijbos, pilotos da Team Suzuki 

Rockstar Energy apoiada pela Motul, apresentaram-se 

em ótima forma na prova Mantova Starcross Internatio-

nal Motocross, disputada a 16 de março, em Itália, ter-

minando em segundo e terceiro com as suas RM-Z450. 

Costuma ser uma prova entre épocas, mas, devido ao 

início antecipado do campeonato no Qatar e na Tailân-

dia, os organizadores escolheram uma data mais tarde 

no muito concorrido calendário do motocrosse. 

Desalle mostrou ser o mais rápido na partida da primei-

ra corrida no domingo e conseguiu ficar na liderança, 

ganhando uma vantagem de cinco segundos sobre o 

seu mais direto adversário, Gautier Paulin. O seu cole-

ga de equipa Kevin Strijbos terminou em terceiro. Na 

segunda corrida, Paulin conseguiu a desforra, mas De-

salle e Strijbos mantiveram-se firmemente logo atrás e 

garantiram o segundo e o terceiro lugar. A terceira pro-

va presenciou uma luta renhida entre Desalle e Paulin, 

mas um pequeno erro do piloto da Suzuki afastou-o da 

vitória, enquanto Strijbos voltou a terminar em terceiro. 

A equipa vai ficar mais alguns dias em Itália para testes 

antes de viajar para a Bélgica, sendo o Grande Prémio 

do Brasil em Beto Carrero a 30 de março com a próxima 

competição importante. 

Desalle e Strijbos sobem ao pódio 

Starcross International Motocross / Mantova

Standings

01 / Gautier Paulin (Kawasaki), 72 pts

02 / C. Desalle (Rockstar Energy Suzuki), 69 pts

03 / K. Strijbos (Rockstar Energy Suzuki), 60 pts
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Bradley Smith / Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Em 20 de março, a nova época de MotoGP arranca 

no Qatar e a Motul anuncia com satisfação a sua 

presença dentro e fora das pistas para 2014. As 

várias restrições impostas às motos fazem deste 

campeonato um banco de testes ideal que permite 

à Motul desenvolver produtos inovadores, como a 

nova gama para motos lançada 2013. Este ano a 

publicidade da Motul nas curvas vai aumentar ainda 

mais e vai poder ser vista em 17 das 18 pistas visi-

tadas, incluindo na final em Valência, Espanha, e no 

GP da Argentina. 

A Motul está igualmente orgulhosa por continuar a 

sua parceria com o Grande Prémio da França pelo 

19.º ano consecutivo. Esta corrida, que se realiza a 

18 de maio, é considerada uma das maiores provas 

desportivas internacionais da França. 

Em equipas, a Motul vai celebrar este ano os seus 

25 anos de colaboração com a Yamaha Tech3! Esta 

temporada a equipa vai contar com o talento de 

Bradley Smith e do seu novo colega Pol Espargaro, 

o campeão do mundo de Moto2 em 2013. A Motul 

aumenta também a sua visibilidade através de uma 

nova parceria com a NGM Mobile Forward Racing, 

uma equipa que mostrou brilhantismo na nova cate-

goria Open nos testes da pré-temporada. A equipa 

aposta em Colin Edwards, também conhecido como 

‘Texas Tornado’, o bicampeão mundial de super-

bikes, e em Aleix Espargaró (irmão de Pol), o melhor 

piloto na categoria CRT em 2013.

Como grupo que alia a mais avançada tecnologia 

motociclista e os pilotos internacionais mais talen-

tosos, a Motul vai marcar presença em 13 países 

durante este campeonato emocionante.  

A Motul prevê uma época MotoGP sensacional para 2014 

FIM MotoGP World Championship / Losail
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2013 MX Nationals Overall Champion

A Williams Event Management e a MX Nationals an-

unciam com satisfação que a Motul vai voltar a apoiar 

a série Australian Motocross Championship como o 

lubrificante oficial para 2014.

Mark Kelly, da Motul Austrália, disse que a renovação 

desta parceria Motul/MX Nationals para a série de 

2014 não foi uma decisão difícil. “Já apoiamos esta 

série há cerca de 17 anos e durante este tempo vimos 

muitos passos positivos da WEM no sentido de tornar 

o campeonato naquilo que é hoje.” - afirmou.

“Os MX Nationals proporcionam um mercado fantásti-

co para chegar ao nosso cliente-alvo no setor.  Qual-

quer pessoa que gosta das motos de motocrosse 

conhece a série MX Nationals, pelo que ser o Óleo 

Oficial do Campeonato é uma escolha inteligente 

para a Motul.

Kevin Williams disse que a importância de ter a Motul, 

uma marca conhecida mundialmente, como o óleo 

oficial da série não podia ser desvalorizada. “A Motul 

foi sempre um parceiro fantástico e este ano vai as-

sinalar o seu 17.º ano connosco”.

A Motul continua como o parceiro oficial de lubrifi-
cantes dos MX Nationals da Austrália! 

MX Nationals
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Jamie McNee

Jamie McNee, o piloto de Wellington, aumentou a sua 

liderança no Toyota Finance 86 Championship, graças a 

mais uma vitória numa corrida e um lugar no pódio em 

todas as restantes desta prova monomarca com parce-

ria da Motul que se realizou este mês no Ricoh Motors-

port Park de Taupo, na Nova Zelândia.

Tem agora a 125 pontos de distância em relação ao 

novo segundo classificado, Callum Quin. Ashley Blewett 

desceu para terceiro, enquanto o piloto de Christchurch, 

Tom Alexander, caiu de segundo no campeonato para 

quarto.

A vitória categórica na corrida de sábado foi um ótimo 

presente para o 21.º aniversário de McNee, que já 

conseguiu ganhar uma corrida em cada uma das cinco 

rondas do campeonato. McNee, que chegou a Taupo 

com um avanço no campeonato de 79 pontos, sabia 

bem que precisava de um desempenho de topo para 

manter esta vantagem, visto que cada vitória numa cor-

rida dá direito a 75 pontos.

Já um veterano na Toyota Racing Series (também com 

apoio técnico da Motul), McNee disse que contou for-

temente com a perícia e a experiência obtidas no TRS 

para alcançar a vitória na primeira corrida de sábado, 

pois saía do quinto lugar na grelha de partida. Depois, 

a este triunfo somou um segundo e terceiro lugar no do-

mingo para completar uma jornada vitoriosa.

A próxima e última ronda do campeonato vai realizar-

se a norte de Waikato, na Nova Zelândia, no circuito de 

Hampton Downs, no início de maio, e Jamie McNee irá 

tentar fortalecer a sua liderança. Quin, o novo segundo 

classificado, Ashley Blewett, o terceiro, e Tom Alexan-

der em quarto, vão fazer o seu melhor para dar a volta 

à atual classificação do campeonato neste formato de 

quatro corridas por prova.
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McNee dilata a vantagem no Toyota Finance 86 
Championship em Taupo 

Toyota Finance 86 Championship / Taupo

Standings

01 / Jamie McNee, 961 pts

02 / Callum Quin, 836 pts

03 / Ash Blewett, 812 pts
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Podium ceremony

Hatim Natto conquista a vitória à frente de uma 
estrela do drift!  
A segunda ronda do Riyadh Drift Championship pro-

porcionou um espetáculo particularmente emocio-

nante na corrida Pro Division. Com o apoio técnico da 

Motul, Hatim Natto, o primeiro piloto da Saudi Gear 

Racing Team, participou na prova com o seu Mazda 

RX-7 equipado com um motor 2JZ. Conseguiu roubar 

uma merecida vitória a um dos mais temidos pilotos 

de drift da Arábia Saudita, Abdulhadi Al-Qahtani, ao 

volante de um colossal Mustang RTR-D!

Curiosamente, os prémios monetários para as três pri-

meiras posições eram talvez dos mais elevados em 

todo o mundo para uma prova de drift. Hatim saiu com 

um cheque de 40 000 SAR para a sua vitória nesta 

segunda ronda, o equivalente a 8000 euros!  

Riyadh Drift Championship / Riyadh
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A Pulsar American Cup é um projeto ambicioso, graças ao 

qual pilotos de 16 a 21 anos que queiram competir podem 

receber formação específica. O projeto para 2014 foi apre-

sentado a 27 de fevereiro numa conferência de imprensa 

realizada no Bulldog Café na Cidade do México.  A primeira 

escola de velocidade para jovens pilotos vai abrir as suas 

portas no dia 1 de abril deste ano, com o apoio de Chico 

Lorenzo, pai do bicampeão mundial, Jorge Lorenzo. Além 

dos novos projetos para a Pulsar Racing Team e a Racing 

Team 600, que têm ambas acordos com a marca indiana 

de motos Bajaj, foi também anunciado oficialmente que a 

Motul seria um dos principais parceiros destes programas.  

Pulsar American Cup / Mexico

Uma escola de velocidade 
para jovens pilotos 

Há 27 anos que os colecionadores se reúnem em Reims no início de 

março para o salão de veículos históricos. Este evento é uma das prin-

cipais feiras de troca em França, com os clubes a competirem entre si 

pelo stand mais imaginativo e com profissionais vindos de vários países. 

É ideal para procurar e descobrir peças e encontrar amigos. Este ano, a 

feira prestou uma homenagem especial aos veículos da Primeira Guer-

ra Mundial, cujos combates foram particularmente devastadores nesta 

região de Reims. O stand de competição tinha como tema o ‘Tour de 

France’ num sentido lato. 

A Motul marcou a sua presença com um stand comercial que proporcio-

nava informação sobre a gama Classic, vendida através da Rétroclas-

sic, o distribuidor oficial desta linha em França. A feira, uma das mais 

importantes do calendário francês, recebeu a visita de nada menos que 

30 000 pessoas. 

A Motul recebe 30 000 visitantes 

Reims autojumble / Reims
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