
VERSÃO EM PORTUGUÊS

02 / 04 / 201414
KCMG team / 2013 Morgan Nissan

Motul.Sport.News



Round

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

14Motul.Sport.News

KCMG team / 2013 Morgan Nissan
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Os testes do FIA World Endurance Championship estão aí! 

O Prólogo realizou-se no último fim de semana de março 

no circuito de Paul Ricard, França, onde as equipas se 

reuniram para os primeiros testes oficiais da temporada. 

Este ano o campeonato apresenta algumas novidades, 

visto que a grelha de partida é maior em LMP1, com a 

Porsche ser o terceiro concorrente, ao lado da Toyota e da 

Audi, enquanto a Lotus e a Rebellion Racing (Toyota) são 

os outsiders nesta categoria.

Em linha com a sua filosofia, a Motul vai participar neste 

campeonato, que constitui um excelente banco de en-

saios para os seus produtos, através do seu apoio a várias 

equipas. Em LMP2, a Motul faz equipa com a KCMG e a 

SMP Racing, ambas a correrem com um Oreca-Nissan. A 

KCMG conquistou o melhor tempo da tarde de 29 de mar-

ço antes de ser alcançada pelas outras equipas; como o 

número de motores por temporada está limitado, as equi-

pas fizeram relativamente poucas voltas. Para o diretor da 

equipa, Paul Ip: «Em termos gerais, estamos satisfeitos 

com a forma como correu o fim de semana e gostaria de 

agradecer à equipa o trabalho feito.» 

Em GTE Pro, a Motul apoiou a Ram Racing, cujo Ferrari 

F458 Italia (trio Griffin/Parente/Rossiter) conseguiu o tercei-

ro tempo da sua categoria. Esta equipa também alinha no 

GTE Am e igualmente com um Ferrari F458 Italia (Mowlem, 

Patterson, Collins). Para a Ram Racing, o fim de semana 

proporcionou resultados muito positivos, como declarou o 

seu diretor de equipa, Dan Shufflebottom: «Estes dois dias 

de testes foram muito proveitosos. Conseguimos resolver 

alguns problemas e afinar a configuração. Quanto mais 

tempo se tiver para testar o carro, mais bem preparado 

se fica. E sobretudo, participaram todos os nossos pilotos, 

que assim puderam trabalhar juntos.» 

Restam três semanas para os últimos retoques e afina-

ções antes do início da temporada com a primeira prova a 

20 de abril no circuito de Silverstone. 

As equipas Motul atarefadas a afinar os automóveis 

FIA WEC test days / Le Castellet
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Tornado Boot Camp / Yamaha TT-R 125

A norte de Houston (EUA), em vinte acres de terreno, 

Colin Edwards (campeão de superbikes em 2000 e 2002 

e piloto de MotoGP desde 2003) abriu o seu Texas Tor-

nado Boot Camp. A atividade principal é a formação em 

motociclismo TT para entusiastas de todas as idades e 

níveis e, ao contrário de outras escolas, os participantes 

podem permanecer no local durante alguns dias sem 

gastar dinheiro em alojamento e até divertir-se a correr 

de noite. A Motul acaba de assinar uma parceria com 

esta instituição, tornando-se assim o lubrificante oficial 

do campo. Agora todas as Yamaha TTR 125 vão ser 

enchidas com Motul 5100 e mantidas com a linha Motul 

MC Care.

«Conheço o Colin há muitos anos,» - disse o Presidente 

da Motul EUA, Dave Wolman, «e estou muito satisfeito 

por podermos ajudá-lo com as necessidades do campo. 

A parceria torna-se ainda mais emocionante, porque a 

Motul chegou a um acordo para apoiar a equipa de Mo-

toGP do Colin, a NGM Forward Racing.» 

Por sua vez, o Colin Edwards declarou: «Estou muito 

contente por anunciar que a Motul vai participar no Boot 

Camp em 2014. Trabalhei com a Motul durante a maior 

parte da minha carreira como piloto profissional. Não 

queria qualquer outra marca de óleo na nossa frota de 

mais de 60 Yamaha TTR-125 e 230 máquinas.» 

A Motul e o Texas Tornado Boot Camp dão as mãos 

Texas Tornado Boot Camp
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Glenn Coldenhoff / Rockstar Energy Suzuki Ractory Racing / RM-Z250

O Grande Prémio de motocrosse do Brasil não podia 

terminar sem as gotas de chuva que caíram no final da 

primeira corrida e à qual assistiam 35 000 espetadores. 

Para a equipa Suzuki, o último fim de semana de março 

começou bem com a pole position em cada categoria 

para Kevin Strijbos e Glenn Coldenhoff. O fim de sema-

na continuou de forma excelente e, em MX1, Clement 

Desalle festejou o seu segundo pódio da temporada. Na 

primeira corrida, conseguiu defender-se dos ataques de 

Max Nagl, naquela que foi uma das batalhas mais espe-

taculares da corrida, e terminou em terceiro. Também pro-

vou ser o mais regular, terminando a segunda corrida no 

mesmo lugar, o que lhe permitiu subir ao segundo degrau 

do pódio na classificação geral. Graças a este resultado, 

regressa ao grupo da frente na classificação provisória, a 

um ponto de Van Horebeek e Paulin. «Precisei de muito 

tempo para recuperar da minha lesão no ombro,» - expli-

cou Desalle, «pelo que estou satisfeito por ver que tudo 

está a correr bem. Aqui era fácil sair da pista e queria 

agradecer à equipa que trabalhou arduamente nas últi-

mas semanas para melhorar a moto.»  

Kevin Strijbos não teve a mesma sorte. Começou por per-

der os óculos na primeira corrida, o que o forçou a uma 

ida ao pit lane. Na segunda corrida, terminou em sexto, o 

que não reflete o seu potencial real.  

Em MX2, Coldenhoff confirmou a sua pole position ao 

conseguir o 2.º lugar na geral das duas corridas. Sentiu 

algumas dificuldades para encontrar o ritmo certo na pri-

meira corrida e atrasou-se, terminando em 5.º, mas, na 

segunda corrida, não cometeu o mesmo erro e conquis-

tou uma magnífica vitória. Está agora no 2.º lugar na clas-

sificação geral provisória, a dois pontos do líder. «Deitei 

completamente a perder a primeira corrida.»- reconhe-

ceu. «Na segunda, fiquei na frente logo no início e depois 

liderei praticamente toda a corrida. A primeira vitória sabe 

sempre bem!» O seu colega de equipa, Jeremy Sewer, na 

sua época de estreia, provou ser altamente competitivo 

ao terminar em 10.º e 6.º nas duas corridas, o que o fez 

subir quatro lugares no campeonato. 

A próxima prova está marcada para 13 de abril em Itália 

no circuito Arco di Trento.

Pódios fenomenais para Desalle e Coldenhoff 
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FIM MXGP Championship / Beto Carrero

MX1 Standings
01 / Antonio Cairoli (KTM), 142 pts

02 / Gautier Paulin (Kawasaki), 112 pts

03 / Jeremy Van Horebeek (Yamaha), 112 pts

04 / C. Desalle (Rockstar Energy Suzuki), 111 pts

06 / K. Strijbos (Rockstar Energy Suzuki), 73 pts
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Matt Moss / Team Motul Suzuki / Suzuki RM-Z450

Matt Moss, da Team Motul Suzuki, gritou «vitória» na 

primeira ronda dos MX Nationals em Broadford, Victo-

ria, no domingo, iniciando a defesa do título do MX1 

Australian Motocross Championship na frente da clas-

sificação geral.

Moss foi regular na sua demanda pela vitória na aber-

tura da época de 2014, terminando em 2.º na primeira 

manga, depois de uma queda a meio da corrida com 

o seu irmão gémeo Jake, antes de vencer categorica-

mente a segunda manga. A 3.ª posição na última man-

ga foi suficiente para garantir a liderança na classifica-

ção geral e no campeonato.

Este resultado, juntamente com os três pontos conse-

guidos em Super Pole, permite a Moss acumular uma 

vantagem inicial de quatro pontos no campeonato em 

cima da Suzuki RM-Z450.

“Estou feliz por trazer uma vitória neste fim de semana 

e é uma ótima maneira de começar a série.” - disse 

Moss. “Quero agradecer à Team Motul Suzuki, a todos 

aqueles que me ajudaram e daqui para frente vamos 

continuar a trabalhar. Mal posso esperar pelo resto da 

época.”

O seu colega de equipa, o novato Rhys Carter, também 

foi impressionante na sua estreia com a Team Motul Su-

zuki em MX1, terminando em 6.º na classificação geral 

depois do enorme esforço que fez durante todo o fim 

de semana na sua RM-Z450. O neozelandês conseguiu 

um resultado de 6.º-7.º-6.º para começar a temporada.

O diretor da Team Motul Suzuki, Jay Foreman, mostrou-

se satisfeito com os desempenhos de Moss e Carter em 

Broadford nas três mangas de 20 minutos de primeira 

categoria e espera conseguir ganhar terreno à medida 

que esta época de dez provas avança.

Os MX Nationals, o campeonato australiano de moto-

crosse, continuam para a segunda prova em Appin na 

Nova Escócia do Sul no domingo de 13 de abril.

Matt Moss vence a prova inaugural do 
Monster Energy MX Nationals de 2014 
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Australian MX Nationals Championship / Broadford

Results

01 / Matt Moss, Team Motul Suzuki

02 / Adam Monea, NPS Monster Energy Kawasaki

03 / Kirk Gibbs, Motorex KTM

06 / Rhys Carter, Team Motul Suzuki
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Dambri Challenge

No passado mês de fevereiro, a Motul apoiou o Dam-

bri Challenge, a maior competição de todo-o-terreno do 

Vietname. A prova teve lugar na Catarata Dambri - Ter-

ras Altas Lam Dong com mais de 100 participantes e 

30 equipas. 

Tal como acontece na maior parte das competições 

deste tipo, o terreno costuma ser o maior desafio e as 

equipas tiveram a oportunidade de mostrar a sua perí-

cia nestas condições extremas. 

Estas condições de condução adversas exigem os mel-

hores lubrificantes possíveis e a Motul disponibilizou 

os seus produtos testados e aprovados, para enorme 

satisfação dos concorrentes. Além do apoio com produ-

tos, a Motul também levou as populares raparigas Motul 

e organizou minijogos interessantes para incentivar as 

equipas e animar o público.

Um dia antes da competição, todos os participantes par-

ticiparam num roadshow que percorreu as terras altas 

de Bao Loc - Lam Dong, o que causou sensação entre 

as populações locais. A competição começou depois 

da cerimónia de abertura e foi ficando mais interessante 

com o passar dos dias, à medida que as pistas se tor-

navam mais intransitáveis e exigentes. Por fim, a vitória 

foi para Bach Ngoc Duy Duc e para o seu companheiro 

de equipa. Diz-se que os organizadores estão a pen-

sar, para um futuro próximo, realizar o Dambri Challenge 

anualmente e com participação internacional!

A Motul participa na maior taça de todo-o-terreno do Vietname 

Dambri Challenge / Bao Loc
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