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A fórmula 1 realizou duas sessões de treinos livres na madrugada desta sexta-feira - Circuito
Internacional de Sepang, na Malásia. Lewis Hamilton, da equipe Mercedes foi o piloto mais      
rápido com o tempo de 1min 39.790s. O britânico enfrentou muitos problemas na sessão
matutina e sequer conseguiu marcar tempo por conta de uma falha na entrada de ar do motor
de sua Mercedes.

"Foi um trabalho incrível dos mecânicos que me colocaram na pista no período da tarde. Iniciei
o treino usando as mesma configurações do final da corrida na Austrália. Ainda precisamos
acertar muita coisa já que a Ferrari tem se mostrado muito bem na pista. Será interessante o
treino deste sábado", disse Hamilton.

Nesta sexta, o finlandês Kimi Raikkonen ficou em segundo lugar com 1min 40.163s e Nico
Rosberg em terceiro ao cravar 1min 40.218s. Dentre os brasileiros, Felipe Massa levou sua
Williams à sexta melhor marca (1min 40.560s) e Felipe Nasr ficou em 12º (1min 41.988s).

"Foi um dia bastante difícil. Os pneus sofreram muito nas condições da pista e ficaram bem
desgastados, mas, isso aconteceu com todos. Nosso objetivo tem sido diminuir a diferença
para os que estão com melhores tempos. Há tempo para isso, mas vamos estudar os dados
cuidadosamente para ter certeza de que podemos tirar o melhor proveito do carro", comentou
Massa.

As McLarens ainda continuam longe do ideal e ficaram quase três segundos atrás da marca de
Hamilton. Enquanto o espanhol Fernando Alonso terminou a segunda sessão em 16º com o
tempo de 1min 42.506s, o britânico Jenson Button ficou apenas uma posição atrás, com 1min
42.637s. Os motores Honda parecem precisar de muito trabalho para começar a incomodar.

A surpresa do dia ficou por conta do bom desempenho apresentado pelo russo Daniil Kvyat. O
piloto da Red Bull Racing ficou em nono lugar na primeira sessão de treinos e à tarde cravou a
quarta melhor marca com 1min 40.346s. Já o seu companheiro de equipe, o australiano Daniel
Ricciardo foi o sexto melhor pela manhã e décimo à tarde.

Com um total de 35 voltas nos dois períodos, Kvyat achou que teve uma boa performance:
"Tivemos alguns pequenos problemas no final da sessão, mas nada muito grave e parece que
estamos melhorando. Definitivamente, há potencial e as coisas parecem melhor em
comparação com Melbourne - só precisamos continuar trabalhando duro".

A terceira sessão de treinos livres para o GP da Malásia acontece às 3 horas da madrugada
deste sábado (28). Já o treino classificatório que definirá o grid de largada, será às seis da
manhã. A corrida acontece no domingo (29/03), às 4 horas, pelo horário de Brasília.
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TREINOS LIVRES - SEGUNDA SESSÃO
GP DA MALÁSIA 2015 - Sexta-feira (27/03):

1. Lewis Hamilton (ING) Mercedes-Mercedes 1m 39.790s
2. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari-Ferrari 1m 40.163s
3. Nico Rosberg (ALE) Mercedes-Mercedes 1m 40.218s
4. Daniil Kvyat (RUS) Red Bull-Renault 1m 40.346s
5. Valtteri Bottas (FIN) Williams-Mercedes 1m 40.450s
6. Felipe Massa (BRA) Williams-Mercedes 1m 40.560s
7. Sebastian Vettel (ALE) Ferrari-Ferrari 1m 40.652s
8. Max Verstappen (HOL) Toro Rosso-Renault 1m 41.220s
9. Marcus Ericsson (SUE) Sauber-Ferrari 1m 41.261s
10. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull-Renault 1m 41.799s
11. Pastor Maldonado (VEN) Lotus-Mercedes 1m 41.877s
12. Felipe Nasr (BRA) Sauber-Ferrari 1m 41.988s
13. Sergio Perez (MEX) Force India-Mercedes 1m 42.242s
14. Carlos Sainz Jr (ESP) Toro Rosso-Renault 1m 42.291s
15. Nico Hulkenberg (ALE) Force India-Mercedes 1m 42.330s
16. Fernando Alonso (ESP) McLaren-Honda 1m 42.506s
17. Jenson Button (ING) McLaren-Honda 1m 42.637s
18. Romain Grosjean (FRA) Lotus-Mercedes 1m 42.948s
19. Will Stevens (ING) Manor Marussia-Ferrari 1m 45.704s
20. Roberto Merhi (ESP) Manor Marussia-Ferrari 1m 47.229s
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