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John McGuinness / Honda Racing Road Racing / Honda CBR1000RR Fireblade SP

Como preparação para o North West 200, que se 

realiza na Irlanda de 13 a 17 de maio, a Honda Ra-

cing Team fez um dia de testes no circuito de Castle 

Combe, em Inglaterra. Apesar dos aguaceiros inter-

mitentes, os pilotos demoraram o tempo necessário 

até encontrar as configurações adequadas e as sen-

sações certas na Honda CBR1000 RR. John McGuin-

ness, 20 vezes vencedor do Isle of Man Tourist Trophy, 

estava a conduzir pela primeira vez desde a sua lesão 

no pulso, há seis semanas. A fisioterapia intensa per-

mitiu-lhe reconquistar a confiança em cima da moto. 

Para substituir o seu antigo colega de equipa, Michael 

Dunlop, a Honda chamou Manxman Conor Cummins, 

que teve desta forma o seu primeiro contacto com esta 

marca. Realizou 80 voltas no circuito de Castle Combe 

nesta primeira saída e pôde compreender a sua nova 

máquina. 

«Foi fantástico voltar à minha equipa, que é como uma 

família para mim.» - disse John McGuinness depois 

do dia de testes. «Fiz um enorme progresso ao tor-

nar a pilotar a minha moto depois da lesão. Depois do 

acidente de enduro, pensava que a minha temporada 

tinha acabado, mas sinto-me muito mais confiante ago-

ra e também ansioso por competir.» Conor Cummins 

expressou igualmente toda a sua satisfação: «Conse-

guimos uma boa combinação para o North West 200 e 

mal posso esperar pela corrida. Foi a primeira vez que 

pilotei esta moto e adaptei-me imediatamente a ela.»  

Testes positivos para McGuinness e Cummins 

North West 200 / Tests Castle Comb
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Clément Desalle / Rockstar Energy Suzuki Factory / Suzuki RM-Z450

Nesta sétima ronda do campeonato mundial de mo-

tocrosse juntaram-se nada menos que 16 000 espe-

tadores, depois de uma ausência de três anos em 

Espanha, um país onde esta disciplina é particular-

mente popular. A pista estreita e sinuosa de Talavera 

dificultava as ultrapassagens, mas não impediu Cle-

ment Desalle de mostrar a sua perícia extraordinária, 

vencendo as duas corridas apesar de uma indisposi-

ção gástrica. Por duas vezes, o piloto da Suzuki Rocks-

tar, com parceria da Motul, fez um arranque soberbo 

e conseguiu manter os seus adversários à distância, 

incluindo o atual detentor do título Cairoli, que não 

conseguiu descobrir nenhum ponto fraco. «Este fim 

de semana começou mal,» - acrescentou Desalle, 

«porque tive uma forte indisposição gástrica no sába-

do. As qualificativas foram difíceis, mas no domingo já 

me sentia ótimo na moto. Estou tão contente com as 

duas vitórias consecutivas!» Seguindo o exemplo do 

seu colega, Kevin Strijbos também não desiludiu: na 

primeira corrida, chegou ao 4.º lugar e, na segunda 

corrida, conseguiu ficar perto de Cairoli, terminando 

em 3.º, a posição que ocupa na classificação global e 

que lhe permite subir na classificação provisória.

Em MX2, Valentin Guillod, a correr pela KTM Standing 

Construct, venceu as qualificativas, mas este início 

encorajador não conduziu ao mesmo resultado na 

corrida e depois de um abandono na primeira corrida, 

terminou em 7.º na segunda.  Entretanto, Julien Lieber 

da Suzuki Rockstar arrecadou o seu melhor resultado 

da temporada na primeira corrida, terminando em 6.º 

em cima da sua RM-Z250. Infelizmente deitou a perder 

o arranque na segunda corrida e, com duas quedas, 

terminou em 11.º O seu colega de equipa, Jeremy 

Seewer, não teve mais sorte, num fim de semana com-

plicado em que se debateu para encontrar o seu ritmo. 

No entanto, conseguiu melhorar o seu desempenho na 

segunda corrida. A próxima corrida está marcada para 

Inglaterra, em 25 de maio, no circuito Matterley Basin.

Desalle espetacular em ambas as corridas! 
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FIM Motocross World Championship / Talavera

MX1 Standings
01 / Antonio Cairoli (KTM), 304 pts

02 / C. Desalle (Rockstar Energy Suzuki), 280 pts

03 / Jeremy Van Horebeek (Yamaha), 276 pts

04 / K. Strijbos (Rockstar Energy Suzuki), 220 pts



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

20Motul.Sport.News

Hungarian Dragster Motul Cup

Uns fantásticos 6132 visitantes assistiram à ronda 

inaugural da Motul Cup, na pista superquente do 

aeródromo Kundmadaras na Hungria, em 1 de maio! 

Este não foi o único número extraordinário, pois havia 

nada menos que 126 pilotos qualificados. Esta lista in-

cluía os melhores pilotos europeus de Superstreet. Os 

participantes alemães, italianos, austríacos, checos e 

franceses deparam-se com uma concorrência muito 

forte dos especialistas do país anfitrião e não conse-

guiram impedir que um húngaro ganhasse a prova 

neste recinto famoso!  

Durante a prova, o público também pôde visitar os 32 

stands dos expositores, incluindo, claro, o da Motul 

organizado, pela Tiszk Kft.  e pela Mescapo Kft., res-

petivamente o importador da marca na Hungria e o dis-

tribuidor regional. Estas empresas participaram pelo 

segundo ano consecutivo como parceiros na prova.  

O Hungarocopter, uma criação búlgara, obteve uma 

grande atenção da multidão que assistiu às suas 

demonstrações aéreas, enquanto o carro-foguete de 

França bateu um novo recorde de velocidade terrestre 

nesta pista, com 419 km/h!

The best dragster pilots in contention  

Hungarian Dragster Motul Cup / Kunmadaras

International « Superstreet » category Results

01 / Donát Dániel Lencsés (295,25 km/h

02 / Erich Gruber (278,78 km/h

03 / Thomas Mayerl (276,76 km/h)
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Cody Webb / Beta 300RR

Apesar de Mike Brown ter conseguido o holeshot, Cody 

Webb rapidamente lhe tirou o 1.º lugar na primeira cur-

va... A primeira ronda do EnduroCross Championship, 

que decorreu a 2 de maio em Las Vegas (EUA) diante 

de uma multidão, cumpriu todas as promessas numa 

pista repleta de obstáculos e de dificuldades de passa-

gem. Cody Webb, o piloto da Beta com apoio técnico da 

Motul, dominou a prova principal nessa noite, não dando 

praticamente qualquer hipótese aos seus mais diretos 

adversários, Colton Haaker e Taddy Blazusiak, ambos 

vencedores da manga de qualificação respetiva. Webb 

confirmou: «Era exatamente como queria começar a tem-

porada. A minha Beta 300RR portou-se lindamente e este 

resultado é um enorme incentivo para o resto da época, 

para mim e para a minha equipa.» O seu colega de equi-

pa, Max Gertson também teve um bom desempenho nas 

qualificativas, mas não conseguiu encontrar o ritmo certo 

durante a corrida, terminando em 16.º. Mas na categoria 

Amateur, Ty Cullins esteve muito bem. Em cima de uma 

Beta 250RR, começou por vencer a sua prova de quali-

ficação, para a seguir liderar a corrida. Para ele, o prin-

cipal obstáculo era atravessar os blocos de rocha. «Tive 

uma boa partida e consegui ficar na frente nas rochas, 

cometendo o menor número possível de erros. É a minha 

primeira vitória na categoria Amateur!»

Os participantes voltam a encontrar-se a 21 de junho, em 

Sacramento, para a segunda ronda. 

Cody Webb vence logo na primeira ronda! 
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AMA EnduroCross / Las Vegas

Standings

01 / Cody Webb, 26 pts

02 / Colton Haaker, 24 pts

03 / Taddy Blazusiak, 21 pts
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Turner Motorsport / BMW Z4 GTD

No circuito de Laguna Seca, a corrida da categoria GT 

Daytona no Continental Tire Monterey Grand Prix não 

desiludiu os milhares de espetadores que se juntaram a 

3 de maio sob o sol abrasador do Nevada. Ainda assim, 

a corrida não começou bem para o BMW Z4 da Turner 

Motorsport, que conta com o apoio da Motul. Partindo da 

décima posição da grelha, Markus Pattala rapidamente 

subiu três lugares, antes de cair para a 18.ª posição de-

pois de colidir com um Viper e derrapar. A seguir recupe-

rou até ao 10.º lugar antes de parar nas boxes. «Depois 

do pião, não tinha a certeza de que conseguiríamos voltar 

a recuperar,» - disse Pattala. «Mas a equipa reabasteceu 

o carro num tempo recorde e Dane [Cameron] conseguiu 

arrancar muito rapidamente.»  Depois da paragem, Ca-

meron chegou ainda ao 6.º lugar, mas uma paragem adi-

cional nas boxes para reabastecer fê-lo perder outra vez 

dois lugares. Ao combinar uma condução agressiva e as 

paragens nas boxes dos outros concorrentes, conseguiu 

avançar até ao 2.º lugar! Mesmo quando estava a conse-

guir resistir aos ataques do Audi de Christopher Haas, o 

Audi de Pumpelly, que estava na frente, ficou sem com-

bustível. Isto abriu o caminho para a vitória de Cameron, 

que terminou 0,168 s à frente do segundo Audi! Como 

explicou mais tarde o piloto do Audi azul e amarelo: «A 

minha preocupação era manter-me à frente do Audi de 

Haas. Depois de ultrapassar Pumpelly, estava mais ou 

menos seguro de que sairia bem da última curva. O Audi 

era mais rápido na velocidade máxima, mas não antes 

de chegar ao topo da subida, que era depois da linha de 

chegada. Portanto, se estivesse atrás de mim na saída 

da última curva, tinha a certeza de acabar na frente.»  Foi 

exatamente isso que aconteceu, terminando de forma 

magnífica uma corrida em que este resultado não estava 

previsto! 

A próxima prova em que a equipa Turner vai participar 

será o Chevrolet Belle Isle Detroit Grand Prix, a 31 de 

maio no Michigan.

La siguiente prueba en la que va a participar el equipo 

Turner es el Chevrolet Belle Isle Detroit Grand Prix, el 

próximo 31 de mayo en Michigan.

O Turner BMW vence depois de uma recuperação fantástica! 

Continental Tire Monterey Grand Prix / Laguna Seca



Round

News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

20Motul.Sport.News

Adam Kerenyi / BMW M3

Apenas uma semana depois da ronda austríaca, a 

segunda prova do campeonato de drift King of Europe 

decorreu em Itália a 10 e 11 de maio diante de milhares 

de fãs desta disciplina espetacular, com o apoio da 

Motul.

O piloto húngaro Adam Kerenyi, que tem o apoio da 

Motul, está claramente em alta neste início da tempo-

rada, visto que, depois da vitória na primeira ronda, 

voltou a subir ao degrau mais alto do pódio! De forma 

bastante lógica para esta prova, os pilotos italianos 

estavam em bom número para tentar brilhar diante do 

seu público, mas, o francês Benjamin Boulbes obteve 

o melhor resultado nas qualificativas. O Top 32 assistiu 

a uma rivalidade muito forte e a duelos ferozes, de tal 

forma que os juízos tiveram de convocar por diversas 

vezes uma repetição para decidir entre os pilotos com-

bativos. O detentor título do Francesco Conti abando-

nou no Top 8 com problemas de transmissão e Adam 

Kerenyi levou a melhor sobre Adam Frank na semifinal, 

chegando mais uma vez à final. Resistiu firmemente 

aos ataques de Nicolo Rosso, até que um incêndio de-

flagrou no carro italiano, pelo Kerenyi venceu esta ron-

da para a equipa Dotz Drift. A Motul também apoiava 

Nikolett Szanto, uma das poucas mulheres a competir 

neste desporto.  

Agora os pilotos têm pouco mais de um mês para se 

prepararem para a terceira prova, marcada para 29 de 

junho em Dover na Inglaterra.  

Kerenyi no ponto mais alto do pódio 
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King of Europe Pro Series / Castelleto di Branduzo

Rankings ProSeries (after Austria)

01 / Adam Kerenyi, 140 pts

02 / Steve Biagionni, 113 pts

03 / Benjamin Boulbes, 108 pts
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Honda CBR 500

Pela segunda vez seguida, o piloto espanhol Augusto 

Fernandez cruzou a linha de chegada em primeiro no 

encontro European Junior Cup que se realizou no fa-

moso circuito de Imola a 11 de maio como corrida de 

apoio para a prova do World Superbike Championship. 

No entanto, estava apenas em 5.º logo depois da par-

tida nesta série monomarca motorizada pela Honda e 

apoiada pela Motul. Mas Fernandez conseguiu ultra-

passar os adversários e conquistou a liderança à tan-

gente na chicana final. No pódio teve a companhia do 

seu compatriota Javier Orellana e do britânico Josh 

Harland, depois da queda de Hannes Soomer que 

tinha estado na frente desde o início da corrida.  

«Imola é um circuito muito difícil.» - concluiu Fernan-

dez, satisfeito com a sua vitória. «Estava concentrado 

em manter-me no grupo da frente e, portanto, fiquei 

muito feliz por conseguir passar Javier [Orellana] na 

última volta. Com esta segunda vitória, depois da de 

Assen, mal posso esperar pela ronda seguinte.» Esta 

prova irá decorrer no circuito de Donington em Ingla-

terra a 25 de maio. 

Segunda vitória consecutiva para Augusto Fernandez! 

European Junior Cup / Imola
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Standings

01 / Augusto Fernandez, 63 pts

02 / Marc Miralles, 52 pts

03 / Javier Orellana, 48 pts


