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Aleix Espargaro / NGM Mobile Forward Racing / FTR Yamaha

O MotoGP arrancou no Qatar a 23 de março no circuito 

de Losail e a prova esteve à altura das expectativas. 

Na segunda parte da corrida a assistência esteve, por 

momentos, presa a um duelo emocionante entre Marc 

Márquez e Valentino Rossi, com o jovem detentor do 

título de 2013 a conseguir bater o experiente cam-

peão. Para a Yamaha Tech3, apoiada pela Motul, o fim 

de semana foi difícil, apesar de alguns aspetos muito 

positivos. Bradley Smith alcançou um magnífico terceiro 

tempo nos treinos, o que lhe permitiu começar na linha 

da frente. O inglês aproveitou bem esta situação e man-

teve-se no segundo lugar ainda durante algumas vol-

tas antes de ser ultrapassado pelos pilotos de fábrica 

Rossi e Pedrosa. Ficou na quinta posição sem se atra-

sar, mas acabou por sofrer uma queda a cinco voltas 

da meta. Para o seu colega de equipa, Pol Espargaró, 

o resultado também foi desanimador, visto que estava 

nos dez melhores quando teve um problema técnico 

que o forçou a abandonar a corrida. Para Hervé Pon-

charal, diretor da Yamaha Tech3: - «Conseguimos boas 

posições durante o fim de semana, pelo que é dececio-

nante terminar a corrida sem quaisquer pontos, apesar 

de todo o nosso esforço. Agora vamos concentrar-nos 

na próxima prova.» 

No entanto, os abandonos dos favoritos (Bautista tam-

bém sofreu uma queda) acabaram por favorecer Aleix 

Espargaró, da NGM Forward Racing (também com 

apoio técnico da Motul), que terminou num ótimo quarto 

lugar!

As equipas e os pilotos voltam a encontrar-se a 13 de 

abril no Circuito das Américas, em Austin nos EUA.

Bradley Smith no grupo da frente e Aleix Espargaró 
consegue um excelente quarto lugar

FIM MotoGP World Championship / Losail

Standings

01 / Marc Marquez, Honda, 25 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha , 20 pts

03 / Dani Pedrosa, Honda, 16 pts

04 / A. Espargaro, Yamaha, 13 pts
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Dmitry Koltakov / Jawa 500cc

A última prova do Ice Speedway Gladiators Cham-

pionship decorreu de 22 a 23 de março no circuito 

bávaro de Max-Aicher-Arena em Inzell, na Alemanha. 

Diante de uma assistência numerosa, proporcionou 

um ótimo espetáculo, mais ainda porque o resultado 

ainda não estava decidido entre os dois líderes da 

série, Daniil Ivanov e Dmitry Koltakov, este último com 

assistência técnica da Motul, que também patrocina o 

título da prova. Conforme esperado, os quatro russos 

na liderança qualificaram-se para a final do primeiro 

dia, e Koltakov aproveitou um pouco habitual erro de 

Ivanov para chegar ao primeiro lugar depois de uma 

corrida fabulosa contra Makarov e Khomitsevich. Este 

resultado fez cair a vantagem de Ivanov para apenas 

seis pontos. 

Mas o detentor do título conseguiu recuperar no dia 

seguinte e começou por vencer Khomitsevich na pri-

meira batalha e depois Koltakov. Deste modo, pôde 

aumentar o avanço para oito pontos e daí para a frente 

ganhou as corridas seguintes sem baixar o ritmo, até 

à final, que disputou ferozmente contra Khomitsevich, 

numa corrida que concluiu de forma magnífica este 

campeonato espetacular. Ivanov conquistou assim o 

título à frente de Koltakov e Khomitsevich, o que reflete 

a ordem de chegada de 2013!

Como sempre, os pilotos russos dominaram os res-

tantes, monopolizando os primeiros cinco lugares, 

sendo o sueco Stefan Svensson o melhor não russo, 

que concluiu uma das suas melhores temporadas com 

um sexto lugar no campeonato.  

O campeonato acabou com o mesmo pódio de 2013! 

FIM Ice Speedway Gladiators World Championship / Inzell

Results & Standings

01 / Daniil Ivanov, 151 pts

02 / Dmitry Koltakov, 140 pts

03 / Dmitry Khomitsevich, 126 pts
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Philippe Chiappe / China CTIC Team / Mercury Moore

A prova inaugural do 2014 F1 Boat decorreu em Doha, 

no Qatar, a 15 de março. A vitória pertenceu ao deten-

tor do título, Alex Carella, mas Philippe Chiappe, a cor-

rer pela Team CTIC China e com o apoio técnico da 

Motul, conseguiu um muito bom segundo lugar, um re-

sultado muito prometedor para o resto da temporada. 

Também é o quinto pódio consecutivo para Chiappe, 

que se apresenta em boa forma depois de um treino 

intensivo durante o inverno.  

Os treinos decorreram num mar muito picado que 

criou obstáculos à equipa e Chiappe não fez melhor 

que o quinto tempo nas qualificativas, devido a uma 

má escolha de hélice. Durante a corrida, conseguiu ti-

rar partido da desistência de dois pilotos na liderança: 

o norte-americano a competir pelo Qatar, Shaun Tor-

rente, com um problema elétrico que o impediu de ma-

nobrar o leme, e o finlandês Sam Selio, que sofreu uma 

rutura da biela. Philippe Chiappe foi catapultado assim 

para o segundo lugar, com alguns pilotos atrasados a 

impedi-lo de chegar a Carella. Para o piloto de Rouen, 

este resultado é motivo de satisfação, visto que foi des-

qualificado neste mesmo circuito no ano passado. «Foi 

um bom dia para nós, apesar de estarmos longe das 

condições ideais.» - disse. «Conseguimos manter-nos 

competitivos e conquistar um segundo lugar positivo. 

Sabe muito bem subir ao pódio numa corrida em que 

fui desqualificado no passado mês de novembro.» 

Agora resta aguardar pelo verão e por 18 e 19 de julho 

para a segunda prova do ano prevista para Kiev, na 

Ucrânia.

Chiappe conquista um soberbo segundo lugar logo 
na primeira prova da temporada!  
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F1 Boat / Doha

F1 Boat Standings

01 / Alex Carella (Qatar Team) - 20 pts

02 / P. Chiappe (CTIC China Team) - 15 pts

03 / Duarte Benavente (F1 Atlantic) - 12 pts
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Team Motul Offroad

O Rally Frontera International é um dos mais impor-

tantes nesta parte do mundo. Realiza-se na República 

Dominicana e esta décima quinta edição decorreu no 

final de fevereiro. É uma prova exigente aberta a 4x4, 

buggies e motos, que atravessa mais de 800 km e na 

qual participam mais de 400 concorrentes de várias 

nacionalidades: franceses, espanhóis, venezuelanos, 

haitianos, porto-riquenhos, equatorianos e, claro, do-

minicanos. Este rali internacional procura, em especial, 

promover as regiões rurais e tornar o país num destino 

turístico mais apetecível.  

A equipa Motul Offroad participou na categoria de 

motos Master, com os pilotos Emmanuell Cuceta, Al-

fred Cid e Waldo Musa, e orientada pelo diretor Carlos 

Maldonado Luego, que reconheceu: Por causa das 

condições muito rigorosas, com zonas desérticas, 

de floresta e montanhosas e temperaturas extremas, 

nunca confiaria os motores a outro lubrificante que não 

fosse Motul.  

Depois de dominar o rali durante cinco anos, a equipa 

conseguiu desta vez um bom terceiro lugar nesta cate-

goria. 

Agora vamos preparar-nos para o Rally Baja 500, em 

junho de 2015 nos EUA, que passa aproximadamente 

por 800 km desde o México até à Califórnia, e onde 

vamos competir com alguns dos melhores do mundo. 

«Queremos mostrar aquilo que uma equipa 100 % 

dominicana é capaz de fazer.» - concluiu Carlos Mal-

donado. 

A equipa Motul Offroad conquista o terceiro lugar 
neste difícil rali 

Rally Frontera International


