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A Lotus foi uma das equipes que mais prejuizo teve no Grande Prêmio da Inglaterra de
Fórmula 1, realizado na manhã do domingo (5/7). Os dois pilotos abandonaram a prova antes
mesmo da conclusão da primeira volta.      

  

Tanto o venezuelano Pastor Maldonado, quanto o francês Romain Grosjeanse envolveram
num acidente com o piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo. Grosjean abandonou
instantaneamente, enquanto que Maldonado ainda conseguiu levar o carro até os boxes, mas a
equipe decidiu pelo abandono.

Grosjean que saiu da 12ª posição no grid, lamentou a falta de sorte: "Foi uma corrida muito
curta. O Ricciardo deve ter imaginado que seus freios e pneus seriam capazes parar o carro a
tempo, mas o resultado foi o fim da corrida dos dois carros da Lotus. Ninguém gosta de
terminar um Grande Prêmio assim, depois de tanto esforço para preparar os carros. O jeito
agora é pensar em Budapeste - a próxima corrida", disse o francês.

A CORRIDA:

O piloto britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Inglaterra neste domingo (5/7). A
dobradinha da Mercedes ficou garantida com o segundo lugar para o alemão Nico Rosberg.
Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) completou o pódio em Silverstone.

Largando da pole position, Hamilton viu o brasileiro Felipe Massa, da Williams - que largou em
terceiro - assumir a ponta antes mesmo da primeira curva. Na sequência, o britânico Jenson
Button, da McLaren sofreu um acidente e o carro de segurança precisou entrar na pista. Com a
pista liberada, Hamilton tentou atacar Massa, mas o brasileiro segurou bem sua Williams e se
manteve na ponta. Durante a manobra, o inglês perdeu o controle do carro e saiu para fora da
pista. Depois desse vacilo, quem se beneficiou foi o finlandês Valtteri Bottas (Williams) que
pulou para o segund lugar.

Melhor na pista, Bottas pressionou Massa, mas a equipe ordenou que a briga fosse com
cautela para não perder as posições. Assim, a primeira parte da corrida foi liderada pelo
brasileiro que parou na 21ª volta e Bottas na 22ª. Nesse momento a Mercedes foi mais esperta
e Lewis Hamilton reassumiu a liderança da prova, seguido de Massa e Bottas - em segundo e
terceiro respectivamente.

Com a chegada da chuva nas últimas voltas, os carros da Williams perderam rendimento e
Nico Rosberg passou por Massa e  Bottas, garantindo a dobradinha da Mercedes no pódio.
Para complicar ainda mais a vida da equipe Williams, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari -
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pulou para terceiro, frustrando a estratégia da equipe do brasileiro.

Agora, a próxima corrida vai acontecer apenas no dia 26 de julho, com o Grande Prêmio da
Hungria, em Hungaroring. A largada será no domingo, às 09h00min (de Brasília).

Resultado final final do GP da Inglaterra 2015:

1- Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1:31:27.729
2- Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - + 10.9
3- Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - + 25.4
4- Felipe Massa (BRA/Williams) - + 36.8
5- Valtteri Bottas (FIN/Williams) - + 63.1
6- Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - + 63.9
7- Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - + 78.7
8- Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - +1 volta
9- Sergio Perez (MEX/Force India) - + 1 volta
10- Fernando Alonso (ESP/McLaren) - + 1 volta
11- Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1 volta
12- Roberto Merhi (ESP/Manor) - + 3 voltas
13- Will Stevens (ING/Manor) - + 3 voltas

Não completaram:

Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso)
Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)
Max Verstappen (HOL/Toro Rosso)
Pastor Maldonado (VEN/Lotus)
Romain Grosjean (FRA/Lotus)
Jenson Button (ING/McLaren)

Não largou:

Felipe Nasr (BRA/Sauber)

GP da Inglaterra 2015
GRID DE LARGADA:

1- Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1:32.248
2- Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1:32.361
3- Felipe Massa (BRA/Williams) - 1:33.085
4- Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1:33.149
5- Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1:33.379
6- Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1:33.547
7- Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - 1:33.636
8- Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - 1:33.649
9- Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1:33.673
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10- Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1:33.943
11- Sergio Perez (MEX/Force India) - 1:34.268
12- Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1:34.430
13- Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - 1:34.502
14- Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1:34.511
15- Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1:34.868
16- Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1:34.888
17- Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1:34.959
18- Jenson Button (ING/McLaren) - 1:35.207
19- Will Stevens (ING/Manor) - 1:37.364
20- Roberto Merhi (ESP/Manor) - 1:39.377
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