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Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Hungria disputado na manhã do
domingo (30/07). Este resultado deixou o pilodo da Alemanha na ponta da tabela de
classificação, com 14       pontos de vantagem para o segundo colocado, Lewis Hamilton (202
contra 188).

Na segunda e terceira posições teve uma dobradinha finlandesa no pódio, com Kimi
Raikkonen, da Ferrari em segundo e Valtteri Botas, da Mercedes, em terceiro. Lewis Hamilton
cruzou a linha de chegada em quarto lugar. Já o substituto do brasileiro Felipe Massa que se
sentiu mal nos treinos da sexta-feira - Paul di Resta, abandonou a prova no finalzinho,
enquanto seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, ficou em 14º.

Sauber continua sua luta para melhorar:

Foi um dia difícil no Grande Prêmio da Hungria para a equipe Sauber. O alemão Pascal
Wehrlein terminou a corrida em 15º, enquanto seu companheiro de equipe, o sueco Marcus
Ericsson ficou na 16ª posição. A equipe volta a testar os carros ainda em Hungaroring na terça
e na quarta-feira (1 e 2 de agosto). Gustav Malja testa no dia 1 e Nobuharu Matsushita no dia
2. A Sauber vai então entrar nas férias de verão, juntamente com todas as outras equipes.

O diretor da equipe Frédéric Vasseur tentou explicar o que aconteceu na Hungria: "Foi uma
corrida difícil para nós. Durante o período do carro de segurança, Marcus entrou para uma
parada. Pascal também teve que entrar e apartir daí, decidimos colocar nossos pilotos em
diferentes estratégias. No geral, nosso ritmo não é bom o suficiente para lutar contra nossos
concorrentes diretos. Sabemos que será difícil para as próximas corridas, mas precisamos ficar
focados e motivados para a segunda metade da temporada".

Red Bull - dia tenso:

Na Hungria, a quinta posição foi de Max Verstappen, da Red Bull Racing. O holandês largou
em quinto e terminou na mesma posição. Já o seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo
sofreu um incidente com o carro do próprio Verstappen durante e prova e precisou abandonar.
Apesar do resultado, Verstappen se diz frustrado com o incidente que tirou o seu companheiro
de equipe da prova...

"Meu começo foi realmente muito bom, mas eu fiquei apertado no meio do segundo pelotão e
perdi um pouco o ritmo. Daniel e eu estávamos lutando por posição na segunda volta, e numa
das curvas eu tinha um carro na minha frente, acabei perdendo um pouco de downforce e
travei os pneus da frente, quando passei a ser apenas um passageiro. Tentei evitar o Daniel, é
claro, mas, infelizmente, acabei o atingindo. Nunca é minha intenção atacar ninguém,
especialmente o companheiro de equipe. Isso não foi bom e peço desculpas ao Daniel por isso
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e também à equipe porque poderíamos ter marcado alguns bons pontos aqui. Vou falar com
Daniel em particular e resolveremos isso. Na verdade, foi um domingo positivo em termos de
ritmo. Não é bom o que aconteceu no início da corrida, então não estou satisfeito com isso,
mas pelo menos o carro está avançando", disse o holandês da RBR.

Williams na luta ainda:

Paddy Lowe, chefe da equipe Williams tentou explicar o dia para sua equipe: "Foi uma tarde
muito longa e que trouxe muito pouco, infelizmente. Paul di Resta, dado às circunstâncias, fez
uma ótima corrida, mas notamos um consumo de combustível muito alto, o que parece ter sido
causado por um vazamento de óleo, então, decidimos retirar o carro antes que o motor
estivesse em perigo de perder pressão de óleo. Agora o jeito é trabalhar bastante durante as
férias de verão e atualziar o carro para Spa e claro, estamos todos desejando a recuperação
do Felipe Massa para a próxima etapa".

A próxima corrida acontece no dia 27 de Agosto. Será o Grande Prêmio da Bélgica, no circuito
Spa-Francorchamps.

RESULTADO FINAL DO GP DA HUNGRIA 2017:
Posição | país | piloto | equipe | motor | tempo

1 ALE Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari  1:39'46.713
2 FIN Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 0.908
3 FIN Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 12.462
4 ING Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 12.885
5 HOL Max Verstappen  Red Bull TAG 13.276
6 ESP Fernando Alonso  McLaren Honda 1'11.223
7 ESP Carlos Sainz  Toro Rosso Renault 1 volta
8 MEX Sergio Perez  Force India Mercedes 1 volta
9 FRA Esteban Ocon  Force India Mercedes 1 volta
10 BEL Stoffel Vandoorne  McLaren Honda 1 volta
11 DIN Kevin Magnussen  Haas Ferrari 1 volta
12 RUS Daniil Kvyat  Toro Rosso Renault 1 volta
13 ING Jolyon Palmer  Renault Renault 1 volta
14 CAN Lance Stroll  Williams Mercedes 1 volta
15 ALE Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari 2 voltas
16 SUE Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 2 voltas
17 ALE Nico Hulkenberg  Renault Renault  
    ING Paul di Resta  Williams Mercedes  
    FRA Romain Grosjean  Haas Ferrari  
    AUT Daniel Ricciardo  Red Bull TAG

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA (30/07/2017)

1  Sebastian Vettel 202
2 Lewis Hamilton 188
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3 Valtteri Bottas 169
4 Daniel Ricciardo 117
5 Kimi Raikkonen 116
6 Max Verstappen 67
7 Sergio Perez 56
8 Esteban Ocon 45
9 Carlos Sainz Jr. 35
10 Nico Hulkenberg 26
11 Felipe Massa 23
12 Lance Stroll 18
13 Romain Grosjean 18
14 Kevin Magnussen 11
15 Fernando Alonso 10
16 Pascal Wehrlein 5
17 Daniil Kvyat 4
18 Stoffel Vandoorne 1
19 Jolyon Palmer 0
20 Marcus Ericsson 0
21 Antonio Giovinazzi 0

O calendário da Fórmula 1 em 2017

2017-03-23 a 03-26 | Austrália GP da Austrália | Albert Park Circuit 
2017-04-06 a 04-09 | China GP da China |  Shanghai International Circuit 
2017-04-13 a 04-16 | Bahrein GP do Bahrein |  Bahrain International Circuit 
2017-04-27 a 04-30 | Rússia GP da Rússia |  Sochi Autodrom 
2017-05-11 a 05-14 | Espanha GP da Espanha |  Circuit de Barcelona-Catalunya 
2017-05-24 a 05-28 | Mônaco GP de Mônaco |  Monte Carlo circuito de rua 
2017-06-08 a 06-11 | Canadá GP do Canadá |  Circuit Gilles-Villeneuve 
2017-06-23 a 06-25 | Azerbaijão GP do Azerbaijão |  Streets of Baku 
2017-07-07 a 07-09 | Áustria GP da Áustria |  Red Bull Ring 
2017-07-14 a 07-16 | Reino Unido GP da Grã-Bretanha |  Silverstone 
2017-07-28 a 07-30 | Hungria GP da Hungria |  Hungaroring 
2017-08-24 a 08-27 | Bélgica GP da Bélgica |  Spa-Francorchamps 
2017-08-31 a 09-03 | Itália GP da Itália |  Monza 
2017-09-14 a 09-17 | Cingapura GP de Cingapura |  Singapore Street Circuit 
2017-09-28 a 10-01 | Malásia GP da Malásia |  Sepang International Circuit 
2017-10-05 a 10-08 | Japão GP do Japão |  Suzuka 
2017-10-19 a 10-22 | Estados Unidos GP dos Estados Unidos |  Circuit of the Americas 
2017-10-27 a 10-29 | México GP do México |  Autodromo Hermanos Rodriguez 
2017-11-09 a 11-12 | Brasil GP do Brasil |  Interlagos 
2017-11-23 a 11-26 | Emirados Árabes Unidos GP de Abu Dhabi |  Yas Marina Circuit 
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