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Martino Bianchi / Team HRC General Manager

Desde 2009 que o antigo UAE Desert Challenge se 

chama Abu Dhabi Desert Challenge e se realiza integral-

mente neste país. Primeira da temporada e a contar para 

o campeonato de ralis FIM e a taça do mundo de ralis 

FIA, a prova decorre de 3 a 10 de abril. Na categoria de 

automóveis, a Motul apoia a equipa XTrem Plus, que par-

ticipou com dois Polaris RZR pilotados por Pietro e Alle 

Fogliani (pai e filho) e por Jes Munk e Sébastien Delaunay. 

Depois do controlo no circuito Yas Marina com uns escal-

dantes 35 ºC, as equipas puderam conduzir estas máqui-

nas bem preparadas para a areia na primeira especial 

de 290 km. «É a minha primeira especial a sério e fiquei 

preso na areia, porque travei demasiado.» - admitiu Alle 

Fogliani. ‘»O meu pai teve de sair e cavar!» Entretanto, 

Jes Munk afirmou: «Diverti-me imenso nas dunas. Mas a 

temperatura causou um problema e tivemos de substituir 

a correia.» No final desta primeira especial, estes dois 

carros de corrida ocupavam o 17.º e 25.º lugares. 

Nas motos, a Motul apoiou a Team HRC, que estava em 

vantagem com os seus três pilotos excecionais: Paulo 

Gonçalves, detentor do título de 2013, Joan Barreda, 

vencedor brilhante de cinco especiais em 2013, e Hélder 

Rodrigues, 5.º na geral do Dakar. Na Super Especial no 

circuito Yas Marina, que determinou a ordem de partida, 

Barreda mostrou uma vontade de vencer incrível, assegu-

rando o melhor tempo. No dia seguinte, para a primeira 

especial de 290 km, Gonçalves e Barreda, de forma regu-

lar e consistente, ficaram em 2.º e 3.º, enquanto Rodri-

gues perdeu tempo devido a problemas elétricos. «O 

ritmo era muito rápido e fiz tudo o que podia sem correr 

riscos desnecessários.» - disse Gonçalves. «Foi uma cor-

rida difícil, com muitas dunas traiçoeiras.»

Ainda está tudo por decidir!

Hondas mantêm a liderança, apesar da dificuldade 
de conduzir nas dunas 

Abu Dhabi Desert Challenge / Abu Dhabi
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SMP Racing / Ferrari F458 GTE

A 1 e 2 de abril realizou-se a primeira sessão de testes 

oficiais do European Le Mans Series no circuito de Paul 

Ricard, com a participação de 37 automóveis. A Motul 

marcou presença através do apoio a algumas das mel-

hores equipas. A equipa Murphy Prototypes Oreca-Nissan 

LMP2 conquistou o melhor tempo destes dois dias para 

todas as categorias. Foi seguida de perto pelo Morgan-

Judd da Larbre Compétition, que arrebatou o 3.º tempo. 

Para a Larbre, foi um teste importante: como o seu Corvette 

C7.Rs este ano não foi aceite no WEC, a equipa recorreu 

ao ELMS e correu pela primeira vez na categoria LMP2. 

«Para esta primeira temporada de protótipos desportivos,» 

- disse Jack Leconte, diretor de equipa, «o nosso principal 

objetivo é correr o maior número de quilómetros possível 

para afinar bem o carro novo e torná-lo fiável. Isto vai pre-

parar-nos para a participação em 2015 no programa com-

pleto do FIA World Endurance Championship.» A Larbre 

Compétition é uma das poucas equipas a inscrever uma 

piloto, Keiko Ihara. «Depois de Vanina Ickx em 2003 e Lilian 

Bryner em 2005, Keiko será a terceira mulher a correr pela 

Larbre Compétition.» - acrescentou Jack Leconte.

A Motul também apoiou a Greaves Motorsport,que alcan-

çou o 5.º tempo. «O nosso plano era que os pilotos e os 

carros estivessem o mais preparados possível para uma 

temporada que se adivinha extremamente competitiva.» - 

afirmou o satisfeito Jacob Greaves, diretor de equipa.

Em LMGTE, outra equipa Motul conseguiu o melhor tempo 

da categoria: a SMP Racing (detentora do título de ELMS 

para 2013) participou com um dos Ferrari 458 Italia que 

dominaram a prova. Os da Kessel Racing, que a Motul tam-

bém apoiava, estiveram entre estes e fizeram o 4.º e o 5.º 

tempo da classe. 

Por último, em GTC, temos a SMP Racing com o 2.º tempo 

e também um ART Grand Prix McLaren MP4 12C no 5.º 

lugar.

Estes dois dias revelaram-se extremamente promissores 

quanto ao resultado do campeonato, com categorias bem 

representadas e muito disputadas. A prova de Silverstone 

a 18 e 19 abril será o início a sério. 
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As equipas Motul garantem os melhores tempos da sua categoria! 

ELMS test days / Circuit Paul Ricard
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Sébastien Gimbert / Honda Endurance World Championship Team / 2014 Honda Racing CBR1000RR Fireblade SP

A temporada de resistência em motociclismo vai começar 

com uma das provas mais prestigiadas do calendário, o 

Bol d’Or, a 26 e 27 de abril no circuito de Magny-Cours. 

Mas antes as equipas puderam testar as máquinas neste 

circuito durante o prólogo que se realizou no início do mês 

com tempo seco. A Team Honda Racing (a antiga TT Le-

gends) tirou partido desta situação, especialmente porque 

criou uma equipa de pilotos completamente de raiz, for-

mada por Julien Da Costa, Freddy Foray, Sébastien Gim-

bert e Jason O’Halloran, o piloto de reserva. Os pilotos 

conseguiram testar a fundo a CBR 1000 RR Fireblade SP, 

com um total de 450 voltas durante os dois dias, o que 

permitiu trabalhar nos pneus e nas estratégias de reabas-

tecimento, bem como na configuração da máquina. Estes 

testes concluíram um programa específico que levou a 

equipa a viajar pelos circuitos de Mireval, Albacete, Ara-

gon e Cartagena.

«Sinto-me muito bem depois destes testes.» - disse Julien 

Da Costa. «Estou mais à vontade na moto e perfeitamente 

adaptado a ela. É muito fácil de pilotar e fizemos várias 

melhorias durante este programa.» Uma opinião partil-

hada por Freddy Foray, que acrescentou: «Os tempos 

por volta de cada um de nós são muito próximos, o que 

extremamente importante numa corrida de resistência.» 

Sébastien Gimbert também mostrou a sua satisfação: 

«Fizemos um bom trabalho nestes testes e estou ansioso 

pelo início da temporada.» 

Neste campeonato de resistência, que apresenta cinco 

provas, incluindo duas de 24 horas, a Motul dá o seu apoio 

técnico a outras equipas: SERT (Suzuki), National Motos 

(Honda), YART (Yamaha), Racing Team Sarazin (Kawa-

saki) e muitas mais.

Venha 26 abril!
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A Honda Racing Team faz 450 voltas durante a 
sessão de testes 

FIM Endurance World Championship test days / Magny-Cours
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Romain Belyaev / VAZ 21123

O Rali Karelia, na região de Sortavalsky, na Rússia, 

foi a última prova de inverno do campeonato russo. 

Com 67 equipas na partida, durou dois dias e percor-

reu uma distância total de 326 km, incluindo 124 km 

de especiais. A ausência de neve deixou os pilotos 

com receio de serem forçados a conduzir na lama, 

mas uma camada de gelo fino lá acabou por endu-

recer a superfície. As 67 equipas iniciaram o rali na 

cidade de Sortavala, com um intervalo de um minuto 

entre cada carro, e no primeiro dia tiveram de fazer 

40 km de especiais. Como o Rali da Estónia se tinha 

realizado poucos dias antes, as equipas dispuseram 

de um tempo muito limitado para reparar quaisquer 

peças mecânicas avariadas como a transmissão do 

VAZ 21123, pilotado por Romain Belyaev, da equipa 

Roitsk Rally que a Motul apoiava. Mas, visto que o Ka-

relia Rally é um dos mais interessantes da temporada, 

era essencial participar. E mais importante, Romain 

Belyaev teve um desempenho brilhante no primeiro 

dia, ao assegurar o 2.º lugar da sua categoria. O se-

gundo dia trouxe 84 km de especiais, incluindo um 

percurso de 33 km sobre o gelo. Os troços rápidos 

alternavam com os sinuosos e, durante a sua primeira 

travessia, Romain Belyaev conquistou o melhor tem-

po. O piloto não confirmou esta classificação durante 

a segunda travessia, mas ainda assim conseguiu o 

2.º lugar na classificação geral. 

Romain Belyaev conquista o 2.º lugar 

Russian Rally Cup / Rally Karelia
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Dan Kruger / Kawasaki ZX-10R

O piloto da China-Kawasaki Superbike, Dan Kruger, ficou 

no 2.º lugar em ambas as corridas de superbikes nas ron-

das de abertura do Pan Delta China Superbike Series. Com 

cerca de 30 000 espetadores, bom tempo e um programa 

repleto de corridas, não havia nada que pudesse diminuir 

o entusiasmo atual nas provas Pan Delta China Superbike 

Series.

Kruger estabeleceu o tempo mais rápido nos treinos com 

uma média de -1,37 s, mas teve de se contentar com o 2.º 

lugar na qualificatória, uma vez que Yes Yamaha Zhou fez 

uma volta lançada esmagadora e garantiu a pole position 

e Kruger atrasou-se por causa de um retardatário na última 

curva. Em ambas as corridas, Kruger teve problemas na 

partida e desceu várias posições na entrada para a primei-

ra curva. «Olhando para trás, tive um bom fim de semana. 

Muitos patrocinadores vieram de avião para a prova e isso 

ocupou-nos em termos de catering e de interação geral. No 

princípio da semana, consegui fazer três das minhas mel-

hores voltas de sempre no ZIC, mas depois tive problemas 

no radiador durante todo o fim de semana da corrida.» - 

disse Kruger. 

“Para dizer a verdade, estou com o TT na cabeça e, de certa 

forma, isso impediu-me de dar aqueles 5 % a mais de que 

precisava para vencer aqui. Em junho toda esta competição 

europeia já terá terminado e estarei completamente concen-

trado na série chinesa e farei o necessário para obter uma 

vitória a dobrar.”

Este ano, Kruger vai competir no famoso Isle of Man TT com 

a equipa Penz13.com BMW, que também é um parceiro téc-

nico da Motul.

Dan Kruger começa a temporada com nota positiva 
graças a dois pódios 

Pan Delta China Superbike Series / Zhuhai
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