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Pela primeira vez este ano a Williams conseguiu colocar um carro no topo. Valtteri Bottas
cravou a melhor marca nos testes de Barcelona nesta quarta-feira (2/3), com o tempo de 1m
23.261s.       

  

Este foi o penúltimo dia de testes no circuito espanhol. Em segundo lugar ficou o inglês Lewis
Hamilton, da Mercedes, seguido de Kevim Magnussen, da Renault. Sebastian Vettel, da Ferrari
foi o quarto piloto mais rápido do dia e Jenson Button surpreendeu ao levar sua McLaren à
quinta melhor marca.

RED BULL

No segundo dia dos testes de pré-temporada em Barcelona, Daniel Ricciardo assumiu o lugar
de Daniil Kvyat ao volante do Red Bull RB12. A equipe do australiano trabalhou intensamente a
prática de pit stop na parte da manhã e à tarde o carro foi para a pista. O resultado foi que
Ricciardo completou 135 voltas no circuito e fez o sexto melhor tempo (1: 25,235).

"Completei várias voltas hoje. Conforme o programado, fizemos uma simulação de corrida com
sucesso. Era importante fazer isso hoje e também é importante para mim fazer as voltas para
ver como meu corpo se sente. O carro parece muito decente. A última meia hora na pista o
vento aumentou um pouco e o sol ficou um pouco mais brando, o que tornou hoje um pouco
mais desafiador", disse Ricciardo.

F1-2016 - Testes em Barcelona QUARTA-FEIRA (02/03):

1. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m 23.261s
2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Mercedes) 1m 23.622s
3. Kevin Magnussen (DIN/Renault-Renault) 1m 23.933s
4. Sebatian Vettel (ALE/Ferrari-Ferrari) 1m 24.611s
5. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1m 25.183s
6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG-Heuer) 1m 25.235s
7. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso-Ferrari) 1m 25.300s
8. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1m 25.593s
9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes-Mercedes) 1m 26.298
10. Pascal Wehrlein (ALE/MRT-Mercedes) 1m 27.064s
11. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari 1min27.487s
12. Esteban Gutierrez (MEX/Haas-Ferrari) Sem tempo
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