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O holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing venceu o Grande Prêmio da Espanha de
fórmula 1. A quinta etapa da temporada foi disputada na manhã deste domingo (15/05). Com
esta       vitória, Verstappen tornou-se o piloto mais jovem a vencer uma corrida da fórmula 1,
aos 18 anos e 227 dias. Antes dele, o alemão Sebastian Vettel tinha sido o mais precoce,
quando venceu o GP da Itália de 2011, aos 21 anos e 73 dias.

"Foi incrívelmente especial. Claro que eu não esperava vencer, mas depois que a dupla da
Mercedes caiu, comecei a ficar de olho num pódio. Ouvir o hino nacional holandês pela
primeira vez na Fórmula 1 me fez pensar no meu pai e ver que ele estava chorando foi muito
emocionante. Ele investiu muito tempo em mim e essa conquista também é por causa dele",
disse Verstappen.

O pódio espanhol foi fechado pelos dois pilotos da Ferrari, com Kimi Raikkonen em segundo e
Sebastian Vettel, em terceiro. Esta colocação só foi possível porque as Mercedes Benz de
Rosberg e Hamilton ficaram na primeira curva. Logo depois da largada, Rosberg assumiu a
ponta e Hamilton ao tentar dar o troco, foi forçado a jogar o carro para fora da pista. A manobra
fez com que Hamilton perdesse o controle do carro na grama e acabou atingindo a Mercedes
do alemão. Os carros foram parar na brita, de onde não saíram mais. Assim, sem as duas
Mercedes, o caminho ficou aberto para a briga entre as Red Bulls e as Ferraris.

A vitória de Verstappen teve um ingrediente a mais: o piloto atuou pela Toro Rosso até a
corrida anterior, mas ganhou a vaga do russo Daniil Kvyat (RBR) que no GP da Rússia
cometeu erros seguidos e irritou os dirigentes da escuderia austríaca. Assim, depois de muitas
decisões internas, a equipe resolveu rebaixar Kvyat para a equipe B (Toro Rosso) e Max
Verstappen acabou promovido à equipe A (Red Bull). A jogada foi certeira, já que o holandês
brilhou, venceu e quebrou record na categoria já no seu segundo ano de fórmula 1. Kvyat, que
foi rebaixado, não passou de um 10º lugar, bem atrás do outro piloto da Toro Rosso - o
espanhol Carlos Sainz, que terminou na sexta posição.

Entre os brasileiros, Felipe Massa, da Williams, que largou em 18º, fez uma corrida de
recuperação e acabou em oitavo. Já Felipe Nasr, da Sauber terminou o GP espanhol em 15º.
Nasr ficou decepcionado mais uma vez: "Foi um fim de semana difícil. Tive um bom começo e
até ganhei algumas posições na primeira volta, mas, fizemos apenas duas paradas para troca
de pneus e acho que essa não foi uma boa estratégia. Ficamos muito tempo com pneus
médios e perdi todas as posições que eu já havia conquistado no início. Agora temos que olhar
para a frente - para a próxima etapa", disse o brasileiro.

A próxima etapa da fórmula 1 (sexta dessa temporada 2016) acontece daqui duas semanas.
Será o Grande Prêmio de Mônaco, a ser realizado no dia 29 de Maio, em Monte Carlo.
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RESULTADO FINAL - GP DA ESPANHA 2016:

  

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 66 voltas - 1h41m40s
2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 0s616
3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 5s581
4. Daniel Ricciado (AUS/Red Bull) - 43s950
5. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 45s271
6. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - 1m01s395
7. Sergio Perez (MEX/Force India) - 1m19s538
8. Felipe Massa (BRA/Williams) - 1m20s707
9. Jenson Button (GBR/McLaren) - 1 volta
10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Ross) - 1 volta
11. Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) - 1 volta
12. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1 volta
13. Joylon Palmer (GBR/Renault) - 1 volta
14. Kevin Magnussen (DIN/Renault) - 1 volta
15. Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1 volta
16. Pascal Wehrlein (ALE/Manor) - 1 volta
17. Rio Haryanto (INA/Manor) - 1 volta

  

NÃO COMPLETARAM
Romain Grosjean (FRA/Haas)
Fernando Alonso (ESP/McLaren)
Nico Hulkenberg (ALE/Force India)
Nico Rosberg (ALE/Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

GRID DE LARGADA GP DA ESPANHA 2016:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min22s000
2. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min22s280
3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min22s680
4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min23s087
5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min23s113
6. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min23s334
7. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min23s522
8. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - 1min23s643
9. Sergio Perez (MEX/Force India) - 1mins23s643
10. Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min23s981
11. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min24s2003
12. Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min24s348
13. Daniil Kvyat (RUS/Toro Ross) - 1min24s445
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14. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1min24s480
15. Kevin Magnussen (DIN/Renault) - 1min24s625
16. Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) - 1min24s778
17. Joylon Palmer (GBR/Renault) - 1min24s903
18. Felipe Massa (BRA/Williams)- 1min24s491
19. Markus Ericsson (SUE/Sauber)- 1min25s202
20. Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min25s579
21. Pascal Wehrlein (ALE/Manor) - 1min25s579
22. Rio Haryanto (IND/Manor) - 1min25s939
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