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A equipe Sauber de fórmula 1 viaja para Silverstone com certa confiança. O GP da Inglaterra -
nona etapa da temporada 2015, acontece no domingo, 5 de julho e a equipe suíça tem
esperança       de dias melhores na casa do automobilismo britânico.

Durante os testes, o piloto reserva Raffaele Marciello vai testar o carro pela terceira vez -
depois de Malásia e Espanha - na sexta-feira. O piloto regular Marcus Ericsson assume o
comando a partir de então.

"O Grande Prémio de Inglaterra é para mim um dos destaques da temporada", disse Ericsson,
que continuou o raciocínio... "É uma trilha histórica com grandes combinações de curvas.
Gosto de pilotar em Silverstone - uma das minhas pistas favoritas. Acredito que será um fim de
semana difícil para nós, mas faremos o melhor possível".

  

O brasileiro Felipe Nasr, que corre com o carro número 12 também deixou o seu recado: "Para
mim, correr em Silverstone é como estar em casa já que tenho vivido na Inglaterra há cinco
anos. Provavelmente não será um fim de semana fácil, já que esta pista de alta velocidade
requer muita downforce".

  

Para o engenheiro de pista Giampaolo Dall'Ara, em Silverstone, preocupa muito o equilíbrio do
carro na pista: "O desafio dos engenheiros será equilibrar os requisitos de alta velocidade da
parte mais antiga do circuito com a tração e adequar à demanda da parte mais nova. Devido à
natureza abrasiva do circuito, a Pirelli vai fornecer o composto duro. Conhecendo bem os
pontos fortes e fracos do Sauber C34-Ferrari, acho que podemos esperar um fim de semana
bem complicado, mas nosso alvo é chegar à zona de pontos".

O Circuito

  

Silverstone / 5,891 km

  

Distância da corrida
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52 voltas / 306,198 km

A Sauber tem 21 pontos na classificação por equipes e está em sétimo lugar no Campeonato
de Construtores. No individual, o brasileiro Felipe Nasr foi o que mais marcou pontos nesta
temporada (16 no total), contra apenas 5 do companheiro de equipe Marcus Ericsson.

CLASSIFICAÇÃO TOTAL ETAPAS
              
1º Hamilton - Mercedes 169
2º Rosberg - Mercedes 159
3º Vettel - Ferrari 120
4º Räikkönen - Ferrari 72
5º Bottas - Williams 67
6º Massa - Williams 62
7º Ricciardo - Red Bull 36
8º Kvyat - Red Bull 19
9º Hülkenberg - Force India 18
10º Grosjean - Lotus 17
11º Nasr - Sauber 16
12º Pérez - Force India 13
13º Maldonado - Lotus 12
14º Verstappen - Toro Rosso 10
15º Sainz Jr. - Toro Rosso 9
16º Ericsson - Sauber 5
17º Button - McLaren 4
18º Alonso - McLaren 0
19º Merhi - Manor 0
20º Stevens - Manor 0
21º Magnussen - McLaren 0

Equipes
CLASSIFICAÇÃO TOTAL

1º Mercedes 328
2º Ferrari 192
3º Williams 129
4º Red Bull 55
5º Force India 31
6º Lotus 29
7º Sauber 21
8º Toro Rosso 19
9º McLaren 4
10º Manor 0

Tabela de pontuação
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
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