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O inglês Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, larga da pole position na abertura da temporada
2015 de fórmula 1 que será disputada às 2h da madrugada deste domingo (15/3) pelo horário
de       Brasília, em Melbourne, na Austrália.

"Foi um bom começo. Trabalhamos duro ontem e hoje para encontrar o equilíbrio perfeito no
carro. É muito mais divertido quando tudo funciona bem, mas ainda há muito o que fazer hoje à
noite. Estudaremos a melhor estratégia de corrida para amanhã", disse Hamilton.

Em segundo lugar no grid, ficou o alemão Nico Rosberg (ALE - Mercedes). O brasileiro Felipe
Massa, da Williams brilhou e larga da terceira posição no grid, à frente do tetracampeão
Sebastian Vettel, da Ferrari.

"Sair em terceiro só nos fez enxergar que fizemos um trabalho muito bom, especialmente
porque a Ferrari parecia forte e foi difícil vencê-las hoje. Será uma grande batalha amanhã -
por isso precisamos de uma boa estratégia de largada para garantir um pódio e realmente
começar a temporada com uma nota alta", disse Massa.

O outro brasileiro na prova, Felipe Nasr, agora garantido no cockpit da Sauber depois da
pendenga jucicial, vai largar da 11ª posição. "Não participar do treino na sexta-feira de certa
forma afetou o desempenho do carro e eu mesmo tive menos tempo para conhecer melhor o
conjunto em Melbourne. Apesar de tudo, estou satisfeito com o resultado e ansioso para a
corrida. Amanhã é um dia importante: será a minha primeira corrida com um Fórmula 1 - e já
saindo com chances de pontuar", disse Nasr.

GRID DE LARGADA - GP DA AUSTRÁLIA 2015:

1º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1min26s327
2º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1min26s921
3º Felipe Massa (BRA/Williams) 1min27s718
4º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min27s757
5º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1min27s790
6º Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1min28s087
7º Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1min28s329
8º Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) 1min28s510
9º Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1min28s560
10º Pastor Maldonado (VEN/Lotus) 1min29s480

Q2
11º Felipe Nasr (BRA/Sauber) 1min28s800
12º Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) 1min28s868
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13º Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) 1min29s070
14º Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 1min29s208
15º Sergio Perez (MEX/Force India) 1min29s209

Q1
16º Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1min31s376
17º Jenson Button (ING/McLaren) 1min31s422
18º Kevin Magnussen (DIN/McLaren) 1min32s037
19º Will Stevens (ING/Manor) Sem tempo
20º Roberto Merhi (ESP/Manor) Sem tempo
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