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Volkswagen Polo

A segunda ronda da Volkswagen Polo Cup, o Surgut-

neftegaz Pushkin Hills Rally, decorreu de 2 a 3 de maio 

na região de Pskov e foi organizada pela Rally Aca-

demy. Esta prova teve lugar durante a 12.ª ronda da 

Russian Cup. Enquanto a ronda anterior da Polo Cup 

foi num circuito de macadame, esta realizou-se em pis-

tas de terra, completamente novas nestas corridas. A 

prova juntou 13 equipas e incluiu seis especiais crono-

metradas de 81 km.

Desde o início que o líder da prova, Alexey Ignatov, es-

tabeleceu um ritmo rápido, conseguindo o melhor tem-

po nas primeiras três especiais. Foi seguido por Vadim 

Lelyukh, mas o 3.º lugar foi disputado ferozmente entre 

Arkady Bogomolov e Mikhail Krivospitsky, com a vanta-

gem final para este último, que conseguiu aumentar o 

seu avanço durante as últimas especiais. A equipa de 

Alexey Ignatov e Alina Kondratyeva alcançou assim a 

sua segunda vitória consecutiva na VW Polo Cup.

A próxima prova desta competição monomarca está 

marcada para 30 de maio e 30 de junho em Krasnodar, 

durante o Taman Rally.

Volkswagen Polo Cup / Surgutneftegaz Pushkin Hills

Ignatov vence pela segunda vez consecutiva 

Results 

01 / Alexey Ignatov

02 / Vadim Lelyukh +0:55.9

03 / Mikhail Krivospitsky +1:20.1

04 / Arkady Bogomolov +2:03.8

05 / Dmitry Sokolov +2:54.4
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Bradley Smith - Pol Espargaro / Yamaha Tech3

Para a Equipa Yamaha Tech3, o Grande Prémio francês 

de 18 de maio no circuito Le Mans Bugatti vai transfor-

mar-se numa bela memória. Para começar, Pol Espar-

garo qualificou-se com o segundo tempo nos treinos, 

precedido apenas por Marc Marquez. A sua partida foi 

um sucesso, mantendo-se no grupo da frente e conser-

vando o 2.º lugar durante algum tempo. Depois surgiu 

uma luta intensa com Stefan Bradl, que acabou por 

levar a melhor, mas Espargaro alcançou um bem mere-

cido 4.º lugar no seu quinto grande prémio em cima da 

Yamaha Tech3. «Este fim de semana foi um sonho!» - 

confirmou. «Sabia que tínhamos evoluído muito depois 

dos testes de Jerez, mas não pensava que fossemos 

tão competitivos.» Este resultado excelente permite-

lhe subir três lugares na classificação provisória. Para 

o seu colega de equipa, Bradley Smith, as coisas fo-

ram um pouco mais difíceis e, depois de uma queda 

na sexta de manhã, sentiu algumas dificuldades para 

Soberbo 4.º lugar para Pol Espargaro! 
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encontrar a configuração correta. Um bom arranque 

permitiu-lhe ficar no 5.º lugar e, depois de perder algu-

mas posições, conseguiu acabar ainda assim entre os 

dez melhores.  

«O fim de semana terminou muito bem,» - disse Her-

vé Poncharal, o diretor de equipa. «O bom tempo foi 

um verdadeiro bónus e pudemos aproveitar todas as 

sessões de testes contínuas. (…) Foi uma corrida difí-

cil, mas podemos estar orgulhosos com o resultado 

de Pol e com o trabalho do resto da equipa.» Nesta 

corrida, a Motul também apoiou Aleix Espargaro (NGM 

Forward Racing), que terminou em 9.º, mesmo à frente 

de Bradley Smith.

Este ano a Motul voltou a ser um parceiro do grande 

prémio francês, com várias atrações no village, uma 

exposição de motos junto da caravana Motul, uma 

receção na qual participaram 500 convidados e a tri-

buna Motul no espaço Raccordement.

Motul village

Round 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FIM MotoGP World Championship / Le Mans

Standings

01 / Marc Marquez, Honda, 125 pts

02 / Dani Pedrosa, Honda, 83 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 81 pts

07 / Pol Espargaro, Yamaha Tech3, 38 pts

08 / A. Espargaro, NGM Forward R. Yamaha, 37 pts

09 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 34 pts
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Conor Cummins / Honda Racing / Honda CBR 1000 RR Fireblade

A corrida North West 200 deve o nome à sua origem, 

visto que se realizava no noroeste da Irlanda num cir-

cuito de 200 milhas (320 km). Atualmente decorre num 

circuito de estradas públicas encerradas para a prova 

que formam um triângulo de 14 km atravessado quatro 

a sete vezes, dependendo das corridas da semana, 

entre as cidades de Portstewart e Coleraine no norte 

da Irlanda. Em 17 de maio realizaram-se as duas cor-

ridas de Superbike nas quais a Honda, apoiada pela 

Motul, participou com Conor Cummins e John McGuin-

ness. Para este, várias vezes vencedor do Isle of Man 

Tourist Trophy, o dia foi extremamente difícil por causa 

da sua lesão no pulso há dois meses, que o impediu 

de terminar as duas corridas. Por outro lado, Conor 

Cummins, que corria pela primeira vez em cima da 

Honda CBR 1000 RR Fireblade, conseguiu chegar ao 

pódio na primeira corrida! Conor fez um bom arranque 

nesta corrida, que foi reduzida de sete para cinco 

voltas devido à chuva forte, e instalou-se no 2.º lugar 

antes de ser passado por Michael Dunlop na penúl-

tima volta. Teve igualmente um bom desempenho na 

segunda corrida, também reduzida a cinco voltas por 

causa das condições meteorológicas, terminando em 

6.º lugar. Para Neil Tuxworth, diretor de equipa: «Foi 

difícil para o John por causa da lesão. Este circuito é 

particularmente exigente para os pulsos, porque é pre-

ciso travar muito em sete ou oito ocasiões. Penso que 

será um pouco mais fácil para ele em TT, após duas 

semanas de recuperação. Quanto ao Conor, teve um 

dia fantástico. Penso que ele vai ser um dos melhores 

deste ano em TT.» 

A quinzena Tourist Trophy está marcada para 24 de 

maio a 6 de junho.

Conor Cummins sobe ao pódio na sua primeira 
corrida com a Honda 

North West 200 / Portstewart-Coleraine

International North West 200 Results
01 / William Dunlop, Suzuki

02 / Michael Dunlop, BMW

03 / Conor Cummins, Honda
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Dolan - Tincknell - Albuquerque / Jota Sport / Zytek Nissan

As equipas Motul estiveram particularmente bem na se-

gunda roda do campeonato European Le Mans Series, a 

18 de maio em Imola, pois venceram em duas categorias 

e obtiveram um 2.º e 3.º lugares na terceira! Em LMP2, a 

corrida foi especialmente disputada, com as equipas a 

revezarem-se na liderança da prova. O carro dos vence-

dores da primeira ronda em Silverstone, Thiriet by TDS 

Racing, teve um pneu furado e perdeu duas voltas nas 

boxes, mas o Zytek-Nissan da Jota Sport fez uma cor-

rida impecável e regular, o que lhe permitiu arrebatar 

a vitória e passar debaixo da bandeira axadrezada 28 

segundos à frente do segundo classificado. A Greaves 

Motorsport e a Thiriet by TDS Racing, duas outras equi-

pas apoiadas pela Motul, terminaram em 4.º e 5.º desta 

prova repleta de ação.  

Em LMGTE, o resultado foi decidido ente os Ferraris da 

SMP Racing e da Kessel Racing. Apesar de esta ter lide-

rado no início da corrida e de ter conseguido aumentar 

a distância, a intervenção do carro de segurança por 

causa de uma banda sonora danificada deitou por terra 

os esforços de Kemenater e Cressoni, que foram alcan-

çados por Bertolini. Este piloto passou então ao ataque 

e assumiu a liderança na última meia hora da corrida. As 

duas equipas apoiadas pela Motul partilharam assim os 

primeiros dois degraus do pódio. 

Em GTC, as distâncias não foram maiores, com três Fer-

raris a terminarem na mesma volta, dois deles inscritos 

pela SMP Racing, uma equipa apoiada pela Motul. Os 

dois ART Grand Prix McLarens foram muito regulares, 

com um a conseguir o 4.º lugar.

Pódio Motul em todas as categorias 

01 02 03 04 05

ELMS / Imola 4 Hours



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

21Motul.Sport.News

Yaris L Racing Team

A YARIS L Racing Team, apoiada pela Motul, teve um 

início em grande na temporada CTCC com duas che-

gadas nos cinco melhores durante a corrida de aber-

tura no Guangdong International Circuit.

Este ano os quatro pilotos da equipa corriam com 

chassis e motores novinhos em folha; a Motul vai conti-

nuar a ser o principal parceiro, além de prestar apoio 

técnico, da equipa Toyota. Na mesma classe de 1600 

c.c., a Motul também apoia a Hyundai Racing Team 

com produtos e conhecimento técnico.

O formato da corrida para este ano foi alterado de for-

ma a incluir duas rondas com uma grelha de partida 

invertida para a segunda ronda. A corrida 1 teve um 

início razoável, mas um incidente fez levantar a ban-

deira vermelha e a corrida teve de ser abandonada. 

Durante a corrida 2, apesar do início na metade pos-

terior do campo, os pilotos do YARIS L Racing Team 

mostraram um bom andamento e Chen Xu acabou por 

ficar em 1.º, com Cui Yue logo atrás em 2.º

Na próxima ronda as equipas viajam até ao Shanghai 

International Circuit para competirem a 25 de maio.

Para la segunda prueba, los equipos viajarán al Cir-

cuito Internacional de Shanghái el 25 de mayo.

A YARIS L Racing Team domina a abertura da 
temporada do China Touring Car Championship 

China Touring Car Championship / Guangdong

Results

01 / Chen Xu, Yaris L Racing Team

02 / Cui Yue, Hyundai Racing Team

03 / Xia Yu, RSR Racing Team

04 / He Zi Xian, YARIS L Racing Team
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1937 Diesel CT3D Saurer coach

Graças à sua parceria com a Motul, a Fondation du Patri-

moine apoia financeiramente desde 2008 a projetos de 

conservação e recuperação do património em veículos 

motorizados. Além de ser vital para este património, esta 

atividade contribui para manter vários ofícios nos quais 

a França se distingue e possui uma reputação sólida.  

Para este restauro, em 2010 foi assinado um acordo de 

parceria com a Association Autocars Anciens de France 

(Associação Francesa de Autocarros Antigos), pro-

prietária de um Saurer Diesel Type CT3D com carroçaria 

Besset de 1937, o único exemplar conhecido deste mo-

delo. A marca suíça Saurer, criada em 1853, é sinónimo 

de autocarros e de camiões de alta qualidade, enquanto 

a Ateliers Besset, fundada em 1913, construía carroça-

rias de autocarro para muitas marcas.

O trabalho feito pela associação é particularmente im-

pressionante pois a base oferecida pelos filhos do ante-

rior proprietário estava em muito mau estado, embora 

não faltasse praticamente nada. As peças mecânicas 

foram desmontadas, inspecionadas e recolocadas e a 

carroçaria foi completamente restaurada, com a substi-

tuição dos painéis laterais. Os assentos foram retirados 

e 43 tiveram de voltar a ser estofados com imitação de 

pele. Este bonito autocarro vai ser exibido no futuro Mu-

seu Automóvel de Betschdorf que abrirá em 2016 e será 

usado em excursões de crianças, passeios de lazer e 

viagens turísticas.  

A Motul está igualmente a contribuir para outros projetos 

de conservação futuros da Association Autocars Anciens 

de France, em conjunto com a Fondation du Patrimoine, 

como o restauro de um autocarro Citroën CHW14.

Um autocarro ganha vida com o apoio da Motul!

Motul - Fondation du Patrimoine partnership / Betschdorf
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