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No último dia de testes da fórmula 1, antes do início da temporada 2015 - no dia 15 de março,
o finlandês Veltteri Bottas foi o mais rápido. O piloto da Williams deu 89 voltas no circuito de      
Montmeló, em Barcelona, na Espanha e cravou a marca de 1:23.063.

O resultado mostrou que a Williams chega para incomodar este ano. Bottas, como não poderia
deixar de ser, ficou muito animado com o resultado: "Foi um dia muito bom e uma ótima
maneira de terminar o teste. Um dos principais pontos que aprendemos é que o FW37 é muito
confiável. O carro para Melbourne é muito competitivo e fará um início interessante nesta
temporada. Testamos durante todo o tempo na pista e o resultado que a equipe alcançou foi
muito bom. Os caras da fábrica produziram um carro muito rápido e confiável em pouco
tempo".

O segundo mais rápido neste domingo (01/03), foi o alemão Sebastian Vettel. O tetracampeão
mundial de Fórmula 1 completou 127 voltas no circuito com sua Ferrari e chegou ao tempo de
1:23.469. Já o brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, mais uma vez brilhou com um terceiro lugar
(1:24.023 159). A Toro Rosso que tem surpreendido com o holandês Max Verstappen,
terminou o último dia de testes em quarto lugar.

Nasr começa o ano com o pé direito e com um carro muito competitivo

O brasileiro comentou sua participação nos testes de Barcelona:

"Estou muito feliz que nós não temos quaisquer problemas no carro. Corri 159 voltas, o que é
bastante agradável para a equipe e também para mim. O carro é confiável e coletamos muitos
dados. Hoje passamos por muitos procedimentos para estarmos bem preparados para o
primeiro fim de semana de corrida em Melbourne, incluindo pequenas tiragens, simulação de
corrida, práticas de partidas e pitstops".

RESULTADO FINAL 3º E ÚLTIMO DIA DE TESTES DA F1
BARCELONA - ESP - 01/03/2015 - domingo:

1 Valtteri Bottas – Williams, 1:23.063 89 voltas
2 Sebastian Vettel – Ferrari, 1:23.469 127
3 Felipe Nasr – Sauber, 1:24.023 159
4 Max Verstappen – Toro Rosso, 1:24.527 85
5 Daniel Ricciardo – Red Bull, 1:24.638 72
6 Sergio Pérez – Force India, 1:25.113 130
7 Nico Rosberg – Mercedes, 1:25.186 148
8 Jenson Button – McLaren, 1:25.994 30
9 Pastor Maldonado – Lotus, 1:28.272 36
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