
F1 - Novo pacote da Force India anima Vijay Mallya

Escrito por César Leite
Seg, 29 de Junho de 2015 15:55

O chefe da equipe Force India, Dr. Vijay Mallya, reflete sobre retomar a melhor forma e tem
como alvo mais sucesso em Silverstone.       

  

"Chegamos a Silverstone depois de dois fortes resultados no Canadá e na Áustria - duas
corridas que impulsionaram bastante a equipe. Estarmos em quinto lugar é uma realização
enorme, especialmente se levarmos em consideração o nosso início de temporada. É uma
recompensa para o trabalho duro que temos realizado, tanto na fábrica, quanto fora", disse
Vijay, que continuou seu raciocínio...

"Nossos resultados recentes são uma excelente plataforma para construir mais nesta segunda
parte da temporada. Estamos ansiosos pela estreia do nosso pacote de atualização em
Silverstone. Todos estão cheios de expectativas, mas sabemos que vai ser uma curva de
aprendizado muito íngreme para compreender e chegar no topo das mudanças em apenas
algumas sessões de treinos livres. No entanto, eu continuo otimista. Vamos progredir, mais
cedo ou mais tarde".

Sobre os pilotos, Vijay faz grandes elogios: "Tanto Nico quanto Pérez têm feito um grande
trabalho. Eles aproveitaram todas as oportunidades para marcar pontos. Sempre tive a maior
confiança na nossa dupla de pilotos e acho que esta temporada tem mostrado, mais uma vez,
que temos um dos carros mais competitivos no grid da Fórmula 1".

"Silverstone é um lugar especial para nós. É nossa casa, pois para chegar à nossa sede é só
atravessar a rua. Será uma oportunidade excelente para que os nossos funcionários da fábrica
possam ver tudo de perto. É também uma grande corrida, graças à atmosfera nas
arquibancadas: os fãs na Grã-Bretanha têm uma incrível paixão pelo automobilismo. Eles
sabem como fazer um evanto desse porte".

O Circuito

  

Silverstone / 5,891 km

  

Distância da corrida
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52 voltas / 306,198 km

A Force India tem 31 pontos na classificação por equipes e está em quinto lugar no
Campeonato de Construtores. No individual, o alemão Nico Hulkenberg foi o que mais marcou
pontos nesta temporada (18 no total), contra 13 de Pérez.

CLASSIFICAÇÃO TOTAL
              
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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