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Carlos Cunha Filho conquistou na tarde deste sábado (9) sua primeira vitória na Fórmula 3
Brasil. Demonstrando muita velocidade, o piloto da equipe Cesário F3 superou alguns rivais,     
 herdou a liderança após o abandono do então líder Matheus Iorio, e teve a frieza necessária
para abrir vantagem depois da relargada, ocorrida nas voltas finais, triunfando ao final das 32
voltas da corrida disputada no circuito do Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

  

Após liderar boa parte da tomada de tempos, o piloto mais jovem do grid da Fórmula 3 Brasil,
com apenas 16 anos, cometeu um erro e viu dois concorrentes o relegarem ao terceiro lugar no
grid. Na largada, Cunha Filho caiu para a quarta posição, mas retomou seu lugar de origem
três voltas mais tarde.

  

"Eu cometi um erro na classificação, e nossa meta era largar bem. O problema é que eu errei
também na largada, caí para quarto. Consegui recuperar, vinha chegando em um ritmo bom",
disse o piloto, ciente de suas falhas na tomada de tempos e no início da corrida.

  

Cunha Filho passou a descontar a diferença para Thiago Vivacqua, superando o rival na 15ª
volta da corrida. A partir daí, o dono do carro número 54 passou a descontar a vantagem para
Matheus Iorio, líder com oito segundos de frente. Mas o primeiro colocado sofreu um problema
de câmbio e foi obrigado a abandonar a disputa.

  

"Senti que estava conseguindo andar no mesmo ritmo do Matheus e vi que tinha condições de
disputar a posição com ele (Iorio), que abandonou logo depois. No final eu estava com uma dor
nas costas e eu não conseguia frear direito, o que atrapalhou um pouco, mas graças a Deus
consegui aguentar e vencer a corrida", completou o vencedor.

  

Quando restavam 11 minutos para o final da prova, o Safety Car foi acionado para que os
carros de Matheus Muniz e Leonardo Raucci pudessem ser retirados da área de escape. Na
relargada, Cunha Filho manteve a ponta e seguiu na primeira posição até o final. A ação do
piloto rendeu elogios de seu coach, Roberto Streit.
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"Treinamos muito a relargada e senti que o Cunha pegou bem o clima. Ele se desenvolveu
muito nesse início de ano e ainda tem muito campo para melhorar", comentou Streit, que
acompanhou a corrida no circuito localizado na região metropolitana de Porto Alegre.

  

A etapa inaugural da temporada 2016 da Fórmula 3 Brasil será encerrada neste domingo, com
a realização da segunda corrida, marcada para 8h45. Por conta da inversão do grid, Carlos
Cunha Filho largará da sexta colocação.

  

Resultado final da primeira corrida da Fórmula 3 Brasil:
1-) 54 - Carlos Cunha - CF3 - 32 voltas em 28min38s015 (média de 152,7 km/h)
2-) 77 - Guilherme Samaia - Cesario F3 - a 2s469
3-) 41 - Artur Fortunato - A Fortunato F3 Racing - a 6s197
4-) 55 - Igor Fraga - Prop Car Racing - a 11s241
5-) 10 - L. Felipe Branquinho - RR Racing - a 18s816
6-) 95 - Yurik Carvalho - Hitech Racing - a 20s238
7-) 43 - Pedro Cardoso - Hitech GP - a 29s497
8-) 36 - Thiago Vivacqua - Hitech Racing - a 1 volta
9-) 48 - Renan Pietrowski - Prop Car Racing (LIGHT) - 1 volta
10-) 52 - Pedro Caland - Hitech GP (LIGHT) - 1 volta
11-) 12 - Christian Hahn - CF3 - a 2 voltas

  

NÃO COMPLETARAM
12-) 34 - Matheus Iorio - Cesario F3 - a 11 voltas
13-) 27 - Matheus Muniz - Prop Car Racing - a 14 voltas
14-) 87 - Leonardo Raucci - RR Racing - a 19 voltas
15-) 91 - Leonardo de Souza - Kemba Racing - a 31 voltas
16-) 3 - Leandro Guedes - RR Racing Light (LIGHT) - não largou

  

MELHOR VOLTA: Matheus Iorio, 48s984 (167,4 km/h)
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas
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