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A corrida de estréia foi adrenalina pura e bem disputada, apesar de alguns contratempos e lags
do jogo. A largada foi tranquila e sem acidentes, que já é um excelente começo. Só o piloto
SKM       Kadu #77 da Williams destracionou e ficou parado na largada e acabou recebendo um
empurrãozinho da Catheram que estava atrás dele no grid.

  

 Muitas ultrapassagens e trocas de posições no pelotão da frente entre os pilotos bartMAN #14
da Ferrari e o piloto deivid1319 #19 da Williams na briga pela segunda posição.

  

O piloto bunfl #44 da Mercedes AMG Petronas foi o destaque da corrida e liderou de ponta a
ponta durante as 58 voltas sem a menor ameaça.

  

JuanbilisBR90 #22 caiu da live ainda dentro dos boxes deixando sua McLaren parada na
parede por falha da live. Outro bug idêntico ocorreu com o piloto SKM Kadu, também na
entrada dos boxes.

  

Karvalho19 #7 trouxe a sua Ferrari ao final da corrida com uma pilotagem bem equilibrada,
ganhando e perdendo posição algumas vezes durante a corrida. Uma melhora deve surgir ao
longo do ano não só pra Karvalho mais para todos os outros pilotos que devem evoluir com os
treinos e as etapas.

  

PHKenzo #6 não conseguiu se entender com o esterçamento do volante nesta primeira etapa,
conforme informou pelo rádio e permaneceu no pelotão do fundo junto com Kadú.

  

Kalleb Kju seguiu o embate no pelotão do meio alternando entre a 4a e a 5a posição onde
concluiu a etapa com sua RBR #1 e seu parceiro de equipe macedo1997 #3 não compareceu,
da mesma forma os pilotos xxMidnightxx #17 da STR, NS Pedro da Sauber e junioresil tbm não
largaram no primeiro dia de corrida. Já se encontram inscritos os pilotos veteranos gustatimao
#13 da Lótus, parceiro de equipe de Rolf Gomes #8 e Sergio Plocao #3 da Red Bull Racing.
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O chefe da equipe e idealizador do campeonato Rolf Gomes, diz se sentir muito feliz pelo bom
início de temporada e pelo aumento de participações na próxima etapa, quando o grid deverá
contar com a presença dos 15 pilotos já inscritos. A expectativa agora é pela evolução natural
de cada piloto e das equipes, que deverão trazer grandes emoções aos circuitos virtuais da
franquia.

  

Novos patrocínios devem ser fechados pela RKAL nos próximos dias para incrementar a
premiação dos pilotos e suprir os demais campeonatos organizados pela equipe.

Classificação Parcial:

1- bunfl #6 - Mercedes AMG Petronas F1 - MV: 1:27.537 - TT: 1:28.22.524 - 25 pts.
                                                 .
2- deivid1319 #19 - Williams Martini Racing - MV: 1:28.976 - TT: +1:21.972 - 18 pts.

3- bartMAN 0z #7 - Scuderia Ferrari - MV: 1:28.506 - TT: +1:28.095 - 15 pts.

4- Karvalho19 #14 - Scuderia Ferrari - MV: 1:30.915 - TT: +1 VOLTA 25 pts.

5- Kalleb Kju #1 - Infiniti Red Bull Racing - MV: 1:30.937 - TT: + VOLTA - 18 pts.

6- PHKenzo #44 - Mercedes AMG Petronas F1 - MV: 1:32.259 - TT: + 20 Segundos - 15 pts.

7- SKM Kadu #77 - Williams Racing - MV: 1:32.853 - TT: NT – 12 pts.

8- JuanbilisBR90 #22 - McLaren Mercedes - MV: 1:31.936 - TT: NT.
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