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Foram necessárias oito voltas para que o piracicabano Bruno Leme (Thomaz Racing) vencesse
a segunda corrida realizada no ECPA. Largando em 8º lugar o piloto do carro n° 78 venceu
nesse       domingo (24/05), além de garantir a liderança da Copa do Brasil de Fórmula 1600.

Saindo na pole position, Marcos Pimentel (Thomaz Racing) manteve a ponta na largada,
trazendo Marcio Basttistin (San Race) na segunda colocação seguido por Eduardo Dias (San
Race), Daniel Ebel (Thomaz Racing) e Bruno Leme (Thomaz Racing); ainda na primeira volta
Dias ganhou a segunda colocação.

Aproveitando-se da luta pelo 2º lugar entre Dias e Ebel, Pimentel abria vantagem na liderança
em 4s650; uma volta mais tarde foi a vez de Bruno Leme assumir a segunda colocação e sair à
caça do líder. Luciano Zamgirolami que largou em último lugar vinha em um ritmo muito forma
já aparecendo em 7º lugar nessa volta.

No pelotão da frente a corrida mostrava-se muito acirrada, com Battistin e Sandro Freitas (San
Race) lutando pela 3ª colocação; à frente, Leme começa a preparar o bote em busca da
liderança de Pimentel: a ultrapassagem aconteceria na 8ª volta, com Ebel aproveitando para se
instalar em segundo lugar, colocando o antigo ligar na 3ª colocação.

Leme disparava na liderança com facilidade, e na 11ª volta já colocava 8s878 em relação à
Ebel; duas voltas depois uma ótima briga tomava forma entre Zamgirolami e Gabriel Lusquiños
(Juka Motors) pela 6ª colocação. A briga dos dois pilotos duraria três voltas com ambos
disputando lado a lado cada curva.

No 14º giro, Luciano abandonou com problemas no sensor do combustível do seu carro
acusando falta do tanque; na mesma volta Pimentel que se mantinha no pódio abandona com
problemas no seu carro. Em duas voltas Lusquiños se recupera e assume a terceira colocação,
somando pontos importantes para a disputa do campeonato. Dias cruza em quarto e Battistin
em quinto, fechando o pódio da segunda corrida válida pela 2ª etapa da Copa do Brasil de
Fórmula 1600.

Após o final de semana em Piracicaba, Bruno Leme sai na liderança com 53 pontos, seguido
por Gabriel Lusquiños com 38 e Eduardo Dias com 32.

No próximo mês os carros da Fórmula 1600 retornam ao ECPA para os testes coletivos da
categoria. A 3ª etapa está marcada para o dia 04 de julho em Curitiba (PR) como preliminar
dos 800km de Pinhais, prova de endurance que recoloca o Autódromo Internacional de Curitiba
no circuito das provas de longa duração.

Confira o resultado da 2ª prova de Piracicaba da Copa do Brasil de F1600:
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1) Bruno Leme (Thomaz Racing) – 18 voltas em 22min25s501
2) Daniel Ebel (Thomaz Racing) à 15s721
3) Gabriel Lusquiños (Juka Motors) à 21s413
4) Eduardo Dias (San Race) à 26s399
5) Marcio Battistin (San Race) à 33s148
6) Claudio Daniel (Thomaz Racing) à 40s444
7) Luiz Jr. (San Race) à 55s200
8) André Rodrigues (San Race) à 1min13s855
9) Alexandre Bonilha (Thomaz Racing) à 1min14s049
10) Jayme Tadeu (Status Race) à 1 volta

Não completaram

Luciano Zamgirolami (RS Racing)
Marcos Pimentel (Thomaz Racing)
Luan Giraldi (Status Race)
Sandro Freitas (San Race) 
Pedro Serrano (Della Barba Racing)
Melhor volta: Bruno Leme (Thomaz Racing) – 1min14s463 na 3ª volta (média de 101,575km/h)

Confira o calendário oficial da Copa do Brasil de Fórmula 1600:

18/04 – 1ª etapa – Londrina (PR) – já realizada 
23/05 – 2ª etapa – Piracicaba (SP)
20/06 – Teste coletivo da categoria – Piracicaba (SP)
04/07 – 3ª etapa – Curitiba (PR) – rodada dupla (800km de Curitiba)
22/08 – 4ª etapa – Londrina (PR) – rodada dupla
05/09 – 5ª etapa – Mogi-Guaçu (SP) – rodada dupla (500km de São Paulo)
10/10 – 6ª etapa – Curitiba (PR) – rodada dupla
01/11 – 7ª etapa – Cascavel (PR) – rodada dupla
28/11 – 8ª etapa – Interlagos (SP)
19/12 – 9ª etapa – Interlagos (SP)
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