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Motul M1 Stunt Riding Show

Em abril realizaram-se diversas provas da série Motul 

M1 Stunt Riding Russia. A 13 de abril, os participantes 

reuniram-se em Ordzhonikidzevskoye, na Inguchétia 

(uma das repúblicas russas). Nesta prova participa-

ram equipas de topo da Europa de Leste como a PRT, 

a StunteIndustry e a Stunt 95. As provas decorreram 

no circuito local, com uma pista de aceleração que já 

existe há dois anos e cuja qualidade permite que os 

pilotos façam demonstrações espetaculares diante de 

um público entusiasmado. A equipa PRT provou ser a 

mais forte. 

Alguns dias mais tarde, a 16 de abril, a cidade de 

Grozny, na Chechénia, recebeu pela primeira vez uma 

prova do Motul M1 Stunt Riding. As demonstrações 

dos participantes foram particularmente brilhantes e 

o centro da capital chechena sentiu mesmo a adre-

nalina com pilotos como Marat Kankadze, Yury Red 

Bull Verkhovnikov e Valery Kulesha. As derrapagens 

e as acrobacias fizeram as delícias dos espetadores, 

especialmente as da equipa PRT, que receberam uma 

ovação inesquecível.

Por fim, a 19 de abril, em Minsk, na Bielorrússia, os 

motociclistas voltaram a encontrar-se no show Moto-

veloexpo 2014. Esta competição era aberta a pilotos 

muito jovens em minimotos, como o Erygin de 4 anos 

e o Evgeny Mironov de 5 anos, que conseguiram fazer 

algumas figuras. Com 9 anos, Nikita Prisyazhnyuk fez 

demonstrações em tês motos diferentes: uma Honda 

125, uma Polini 125 e uma ATV 250, tendo um desem-

penho perfeito. O show prosseguiu com demonstra-

ções de pilotos mais experientes, muito aplaudidos 

pelo público.  

Enorme sucesso popular nas repúblicas russas 

Motul M1 Stunt Riding show
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Dolan-Tincknell-Gené / Jota Sport / Zytek Nissan

O famoso circuito de Spa recebeu em 3 de maio a se-

gunda ronda do FIA World Endurance Championship, 

uma prova de seis horas. Decorreu em excelentes 

condições climatéricas diante de uma multidão de 

aproximadamente 46 000 espetadores entusiastas. Em 

LMP1, a Toyota manteve a energia do início da tem-

porada, vencendo esta corrida depois de uma para-

gem nas boxes prolongada do Porsche que estava na 

frente. Em 2.º ficou um Audi. 

Em LMP2, a Motul prestava apoio técnico a três equi-

pas: a SMP Racing, a KCMG e a Jota Sport, tendo 

estas últimas duas subido ao pódio no 2.º e 3.º lugar. 

Para Simon Dolan (Jota): «Andámos todos bem e isto 

é fantástico para a nossa preparação para Le Mans, 

porque também é isso que estamos a testar aqui em 

Spa.» Marc Gené, «emprestado» pela Audi Sport, 

conduziu pela primeira vez o Zytek da Jota Sport: «Foi 

um início excelente. A equipa é extremamente profis-

sional e o ambiente é excelente com todos, em espe-

cial com os meus colegas de equipa.» 

Atrás do automóvel da Jota ficou o Oreca-Nissan da 

KCMG, que conquistou o seu segundo pódio da tem-

porada. A equipa demonstrou que era veloz ao fazer 

o melhor tempo da sua categoria nos treinos, mas na 

corrida a sorte não esteve totalmente do seu lado: a 

condução sobre detritos danificou a frente do carro, o 

que causou problemas de aerodinâmica e um maior 

desgaste dos pneus. E depois um furo deitou por terra 

quaisquer esperanças de chegar ao 2.º lugar. Mas, 

para Paul Ip, diretor da equipa, «Foi um bom fim de 

semana para a equipa, que progrediu em todas as 

frentes, com esta primeira pole position e o pódio no 

final. Seguimos para as 24 Horas de Le Mans com 

confiança.» Esta prova muito aguardada, o ponto alto 

da temporada, vai decorrer de 14 a 15 de junho no 

circuito do departamento francês de Sarthe. 

Dois lugares no pódio para as equipas Motul LMP2 
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FIA World Endurance Championship / Spa 6 Hours

LMP2 Results

01 / G-Drive Racing, Morgan-Nissan

02 / Jota Sport, Zytek-Nissan

03 / KCMG, Oreca-Nissan

04 / SMP Racing, Oreca-Nissan
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Aleix Espargaro / NGM Forward Yamaha

Está ser claramente difícil bater o Marc Márquez que, 

no seu centésimo Grande Prémio, ofereceu a si pró-

prio uma vitória e o centésimo ponto no campeonato 

em quatro corridas desde o início da temporada. Em 5 

de maio e debaixo de um sol maravilhoso, no Grande 

Prémio de Espanha em Jerez, o público afluiu em 

massa para receber o seu campeão, chegando quase 

aos 115 000 espetadores.  Deste modo, Márquez é o 

primeiro piloto desde Rossi em 2004 a vencer quatro 

corridas consecutivas em MotoGP. Além disso, Rossi 

terminou em 2.º em Jerez. 

Para a Yamaha Tech3, apoiada pela Motul, o fim de 

semana foi difícil especialmente por causa da tem-

peratura muito elevada da pista, que chegou aos 50 

ºC. Partindo da 9.ª posição, Bradley Smith fez um 

arranque soberbo, chegando a 5.º na primeira curva. 

Depois caiu para 8.º lugar, voltou ao grupo da frente na 

última parte da corrida, falhando o 7.º lugar por apenas 

meio segundo. Por outro lado, o seu colega de equipa, 

Pol Espargaro, continua a acumular experiência, espe-

cialmente na escolha de pneus, e voltou a terminar nos 

dez melhores.

«Fui competitivo até à última volta,» - afirmou Smith, «o 

que obviamente me deixa satisfeito. A corrida foi difícil 

para todos os pilotos e foi uma questão de permanecer 

tão flexível como possível sem cometer quaisquer er-

ros. Outro ponto positivo foi ter estado bem melhor que 

o habitual no início da corrida, com o depósito cheio, 

o que significa que os nossos testes estão agora a dar 

os seus frutos.»  O seu resultado em Espanha permitiu-

lhe subir uma posição no campeonato. 

Hervé Poncharal, o diretor de equipa, também está 

otimista: «Estamos a fazer progressos...espero que 

consigamos uma boa posição em Le Mans, diante dos 

nossos fãs.» 

A Motul também apoiava a NGM Forward Racing 

Yamaha na categoria Open, na qual Aleix Espargaro 

teve um esplêndido desempenho, conseguindo a 7.ª 

posição.

A corrida de Le Mans está marcada para 18 de maio 

na pista Bugatti.

Desempenho similar para os irmãos Espargaro e 
Bradley Smith 
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FIM MotoGP World Championship / Jerez

Standings

01 / Marc Marquez, Honda, 100 pts

02 / Dani Pedrosa, Honda, 72 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 61 pts

07 / Aleix Espargaro, NGM F.  Racing Yamaha, 30 pts

08 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 28 pts

10 / Pol Espargaro, Yamaha Tech3, 25 pts
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Adam Kerenyi / BMW M3

A temporada de drift arrancou de forma espetacular 

a 3 e 4 de maio no Greinbach PS Racing Centre, Áus-

tria, com a décima edição do King of Europe Cham-

pionship. A Motul é um parceiro leal desta série espe-

tacular em que o ruído, o fumo e o talento deliciam os 

espetadores. A Motul também apoia a equipa do piloto 

húngaro Adam Kerenyi, um do favoritos para esta épo-

ca, que ficou em 3.º no campeonato do ano passado 

e que esteve particularmente brilhante nestes dois 

dias. Ao volante de um BMW, começou por dominar 

as qualificativas, seguido de perto por outras estrelas 

da disciplina como o italiano Francesco Conti (detentor 

do título) e o francês Benjamin Boulbes. Os três juízes 

tomaram a sua decisão entre os pilotos do Top 32 nos 

duelos respetivos com base no que viram na pista e 

nos dados recolhidos por telemetria. Alguns nomes 

sonantes não conseguiram ir para além do Top 16, 

como Calin Ciortan, Dmitriy Illyuk e mesmo Francesco 

Conti, para surpresa de todos, ao passo que Benjamin 

Boulbes foi eliminado na semifinal por Steve Biagioni. 

No entanto, Kerenyi lutou até à final, não dando qual-

quer hipótese aos seus rivais. A correr contra Steve 

Biagioni, manteve-se firme e venceu com distinção 

esta primeira ronda da temporada, ganhando as duas 

corridas contra Biagioni.

Os pilotos quase não vão ter tempo suficiente para ins-

pecionarem as máquinas antes do segundo encontro 

da temporada, em Castelletto, Itália, a 10 e 11 de maio. 

Kerenyi domina a prova de forma brilhante 
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King of Europe Pro Series / Greinbach
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Jamie McNee / Toyota GT86

O piloto de Wellington, Jamie McNee, venceu o Toyota 

Finance 86 Championship de 2013-2014 graças a uma 

condução determinada na última ronda que se reali-

zou durante dois dias em Hampton Downs no Waikato 

do norte.

McNee conquistou a pole position na qualificativa, 

venceu a primeira corrida no sábado e terminou em 

2.º atrás do rival Ashley Blewett na segunda e concluiu 

o primeiro dia com um avanço de 147 pontos no cam-

peonato, desesperadamente próximo de uma vanta-

gem imbatível. Callum Quin estava no 2.º lugar em 

pontos depois das duas corridas.

Deste modo, McNee teve de aguardar uma noite ener-

vante para decidir o título, com um 2.º lugar na pri-

meira corrida do domingo a oferecer-lhe o título, até 

que um problema técnico o fez cair na classificação. 

No entanto, como Quin terminou em 4.º nesta corrida, 

o campeonato para McNee estava assegurado.

Na corrida final do fim de semana, McNee saiu da 5.ª 

posição da grelha de partida e subiu até à 3.ª na pri-

meira volta. Blewett, que partira da pole position, man-

teve-se na liderança, ao passo que Tom Alexander em 

P2 fez, como ele próprio admite, o seu pior arranque 

do campeonato.

No entanto, lançou-se numa recuperação intrépida 

pela pista, com algumas ultrapassagens destemidas 

que lhe permitiram aspirar a mais um final no pódio.

Entretanto McNee conseguiu chegar a 2.º e perse-

guia o líder Ash Blewett quando ficou na mira de Tom 

Alexander. A defesa do 2.º lugar custou a McNee a 

sua concentração na perseguição a Blewett e permi-

tiu que o líder aumentasse a sua vantagem para três 

segundos.

Alexander atacou a posição de McNee volta após volta 

até que ultrapassou o líder do campeonato e assumiu 

a 2.ª posição. A seguir McNee reagiu e reconquistou 

o lugar na última volta da corrida. Alexander, relegado 

para 3.º, ficou com a satisfação de estabelecer a volta 

mais rápida da última corrida do campeonato, com 

1:14.343.

Jamie McNee vence o primeiro Toyota Finance 86 
Championship! 
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Toyota Finance 86 Championship / Taupo

Standings
01 / Jamie McNee, 1 103 pts

02 / Callum Quin, 956 pts

03 / Ash Blewett, 941 pts
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Matsuda-Quintarelli / Motul Autech / Nissan GT-R GT500

A segunda ronda do Super GT Championship realizou-

se no circuito de Fuji durante o fim de semana de 3 e 

4 de maio. Em GT500, várias equipas com as cores da 

Motul estiveram na frente nesta corrida com 110 voltas. 

Por exemplo, o Nissan GT-R da S Road Mola assumiu 

o 2.º lugar no início da corrida atrás do Nissan com 

o emblema da Calsonic Impul, antes de se incendiar 

no lado direito frontal e ser obrigado a abandonar. O 

Honda NSX da Weider Modulo ficou na frente na 42.ª 

volta, mas cedeu a liderança na 47.ª para o Nissan da 

Motul Autech, que continuou na frente durante mais 20 

voltas e que parecia destinado a vencer. No entanto, 

um incidente atrasou o Matsuda na 69.ª volta e a sub-

sequente paragem nas boxes forçou-o a deixar pas-

sar vários adversários. Os abandonos e os incidentes 

foram aproveitados pelo Lexus de Zent Cerumo que, 

pela calada, avançou até ao 2.º lugar e nele continuou 

até à meta. O Nissan da D’Station conquistou um ma-

gnífico 4.º lugar.

Em GT300, a corrida teve a sua quota-parte de ocor-

rências inesperadas como acidentes e paragens nas 

boxes, com o aumento da temperatura da pista até 30 

ºC a provocar o abrandamento do ritmo. Entre as equi-

pas apoiadas pela Motul, o Subaru BRZ arrancou da 

2.ª posição da grelha de partida, mas não conseguiu 

aguentar os ataques dos rivais, ao passo que o Mugen-

Honda CR-Z se manteve nas equipas da frente. Depois 

da última mudança de pilotos, arrebatou o 1.º lugar, 

mas o desgaste nos pneus tornou a condução do carro 

difícil e, a seis voltas do fim, Nakayama derrapou e per-

deu dois lugares. O carro Mugen-Honda terminou num 

ilustre 3.º e no 5.º ficou o Nissan GT-R da B-Max.

A próxima prova realiza-se no circuito Autopolis a 31 

de maio e 1 de junho.  
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A Mugen-Honda falha por pouco a vitória em GT300, 
mas permanece no pódio 

Super GT  / Fuji
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GT 500 Standings

01 / Team Impul / 62pts

02 / Lexus Team Keeper Tom’s / 52pts

03 / Lexus Team Le Mans / 52pts

04 / Lexus Team Zent Cerumo / 30pts

07 / Nismo Motul Autech / 14pts

8 / Weider Modulo Dome Racing / 14pts


