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Finalizou neste domingo (13) a sexta etapa da temporada 2015 do Campeonato Brasileiro de
Marcas. A Full Time Sports que corre com Rubens Barrichello e Fábio Carbone que pilotam,     
 respectivamente, o Renault #111 e #45 fizeram duas corridas neste final de semana de muito
frio em Campo Grande. A capital sul-mato-grossense teve a primeira corrida da categoria no
sábado (12) sob forte chuva.

Na corrida #1 da etapa Fábio Carbone cruzou a linha de chegada na quarta posição depois de
sair de uma das últimas posições no grid de largada. Na segunda corrida que aconteceu neste
domingo o piloto trouxe a primeira vitória do time no Brasileiro de Marcas nesta temporada.
Fábio que largou da quarta posição, devido a inversão do grid com o resultado da corrida de
número 1, logo na largada pulou para a segunda posição e depois de assumir a liderança
segurou a ponta até a bandeira quadriculada.

Rubens Barrichello também teve um ótimo desempenho na corrida 2 no circuito Orlando
Moura. O atual campeão da Stock Car saiu em décimo sétimo na largada, ganhando quatro
posições na mesma e com um ritmo acelerado teve disputas acirradas ao longo da prova,
recebendo a quadriculada na sexta posição.

Fábio Carbone:

‘‘Tínhamos um bom carro o final de semana inteiro, ontém não conseguimos um pódio, pois
quando largamos do fundo, temos que fazer uma corrida de muita recuperação. Hoje a
situação de pista era extremamente melhor e largamos lá na frente do grid. Essa vitória é muito
boa, a empatia com a equipe foi realmente legal. Agora vamos saborear a vitória.’’ comentou
Carbone.

Maurício Ferreira:

‘‘Depois de seis finais de semana de luta, dificuldades de fazer o carro ficar competitivo
conseguimos a vitória. Um ano dificil com muitas mudanças técnicas, adaptações, hoje foi o
começo dessa conclusão de trabalho em equipe. Alcançar a vitória nos deixa competitivos e
ainda temos dois finais de semana onde vamos trabalhar para manter esse nível, esta
intensidade, para buscarmos o maior número de pontos que a gente puder e terminarmos o
ano em uma posição bem melhor do que a que começamos.

A Full Time Sports que recebeu o trófeu de melhor equipe neste domingo, retorna com o
Campeonato Brasileiro de Marcas para Curitiba dia 18 de outubro. Está marcará a penúltima
etapa do campeonato que termina em São Paulo, em dezembro.

Resultado da Corrida 2*:
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1-) 45 Fábio Carbone (Full Time Sports - Renault Fluence) - 17 voltas em 38min17s
2-) 11 Nonô Figueiredo (Onze Motorsports - Chevrolet Cruze) - a 3s805
3-) 99 Cesar Bonilha (Jupiter Racing Team - Ford Focus) - a 8s316
4-) 57 Felipe Tozzo (JLM Sport - Honda Civic) - a 20s018
5-) 1 Thiago Marques (RZ Motorsport Toyota - Toyota Corolla) - a 21s284
6-) 111 Rubens Barrichelo (Full Time Sports -- Renault Fluence) - a 21s616
7-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Team - Renault Fluence) - a 22s267
8-) 0 Gustavo Martins (JLM Sport - Honda Civic) - a 30s925
9-) 43 Vicente Orige (JLM Racing - Honda Civic) - a 32s658
10-) 3 Vitor Meira (JLM Racing - Honda Civic) - a 35s715
11-) 9 Rodrigo Baptista (Toyota Bassani - Racing Toyota Corolla) - a 36s000
12-) 8 Willian Freire (KFF Pro Racing - Chevrolet Cruze) - a 1 volta
13-) 17 Daniel Kaefer (RZ Motorsport Toyota - Toyota Corolla) - a 1 volta
14-) 7 Beto Cavaleiro/Osman Didi (C2 Team - Renault Fluence) - a 1 volta
15-) 199 Marcelo Rocha (Jupiter Racing Team - Ford Focus) - a 2 voltas
16-) 31 Willian Starostik (Toyota Bassani Racing - Toyota Corolla) - a 4 voltas
17-) 12 Guilherme Salas (Onze Motorsports - Chevrolet Cruze) - a 6 voltas
18-) 88 Alberto Cattucci (KFF Pro Racing - Chevrolet Cruze) - a 10 voltas

Melhor volta: Fábio Carbone, 1min34s543 (média de 130,7 km/h)

  

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas
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