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O piloto paulista Marco Cozzi venceu de ponta a ponta na tarde deste sábado (21), em
Goiânia, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo. A corrida no Autódromo
Internacional Ayrton       Senna abriu a rodada dupla que dá início à disputa pelo título da
terceira temporada da categoria de acesso à Stock Car. Largando da pole position com o carro
#23 da W2 Racing, o piloto History liderou todas as 23 voltas da corrida.

  

"Larguei da pole e liderei todas as voltas. Dito assim parece que foi fácil. Mas foi uma das
provas mais difíceis e desgastantes da minha carreira", disse o piloto History, que foi muito
pressionado nas voltas finais. "O carro era ótimo no início, mas a calibragem do pneu subiu
muito com a temperatura e me causou problema no fim. Vamos trabalhar no setup para tentar
repetir a vitória amanhã, o que será mais difícil saindo em sexto."

  

Neste ano, o regulamento da categoria de acesso da Stock Car determina a inversão das seis
primeiras posições do grid na segunda bateria, que será disputada neste domingo (22), a partir
das 8h40. Assim, Cozzi sabe que terá que fazer ultrapassagens para voltar ao pódio. "Vai ser
um desafio adicional sem dúvida, mas confio nos meus mecânicos e engenheiros da W2
Racing para brigar novamente pela vitória."

  

Foi a quinta vitória de Cozzi no Brasileiro de Turismo. Ele conquistou três primeiros lugares na
temporada de estreia da categoria, em 2013, nas pistas de Cascavel (PR), Velopark (SP) e
Interlagos (SP). No ano passado, venceu uma das provas da rodada dupla em Curitiba (PR).
Neste ano o piloto History compete pela carioca W2 Racing, equipe que conquistou os títulos
de 2013, com o tocantinense Felipe Fraga, e de 2014, com o paulista Guilherme Salas.

  

PRIMEIRA ETAPA DO BRASILEIRO DE TURISMO

(Resultado final da primeira etapa depois de 23 voltas)
1º) Marco Cozzi (SP), 37:56.187
2º) Márcio Campos (RS), a 0.503
3º) Gabriel Robe (RS), a 1.467
4º) Gustavo Myasava (PR), a 6.906
5º) Edson Coelho Júnior (MG), a 16.777
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6º) Renato Braga (GO), a 18.918
7º) Marco Túlio Souza (GO), a 20.288
8º) Danilo Dirani (SP), a 48.519
9º) Dennis Dirani (SP), a 1:13.630
10º) Felipe Donato (RS), a 1 volta
11º) Adibe Marques (SP), a 1 volta
NÃO COMPLETARAM
Flávio Matheus (RJ), a 6 voltas
Felipe Guimarães (DF), a 7 voltas
Mauri Zacarelli (SP), a 11 voltas
Antônio Matiazzi (PR), a 17 voltas
Pedro Boesel (PR), a 18 voltas
Gustavo Lima (DF), a 23 voltas
Tito Morestoni (SC), a 23 voltas
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