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A equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing começou a temporada 2016 do SuperBike Brasil
de forma positiva. O time comandado por Alexandre Barros conquistou o terceiro lugar no      
pódio, com Sebastiano Zerbo, após uma corrida emocionante e muito disputada. Danilo Lewis
foi o vencedor, e Diego Faustino ficou em segundo. O outro piloto da equipe BMW Motorrad,
Marcelo Skaf terminou em 17º. A segunda etapa será no dia 22 de maio e novamente terá
como palco o autódromo de Interlagos.

  

A corrida da categoria SBK PRO 1000 cc foi eletrizante, do começo ao fim, com Diego
Faustino, Sebastiano Zerbo, Danilo Lewis e Wesley Gutierrez brigando pelas primeiras
posições. Zerbo usou sua experiência e a bordo da moto BMW S1000 RR #81 saltou de quarto
para segundo, na primeira volta. Sustentou a posição e tinha ritmo forte. Na abertura da volta 5
uma intervenção com bandeira amarela, devido à queda do piloto Pablo Nunes, obrigou os
pilotos a diminuírem o ritmo. Na relargada, no oitavo giro, Zerbo veio ainda mais forte e
assumiu a liderança da prova na volta 10. O italiano tinha bom desempenho, e seus
concorrentes também estavam bem. A disputa foi acirrada até a linha de chegada. Os três
primeiros cruzaram praticamente juntos e Zerbo completou em terceiro a apenas 0s226 do
líder.

  

O piloto dono da BMW #81 avaliou de forma positiva a primeira corrida do ano, e acredita que a
equipe BMW Motorrad vai manter esse alto nível apresentado nesta primeira etapa e, deve vir
forte na briga pelo título.

  

"Eu estava muito bem, fiz uma corrida ótima. E os adversários também estavam com bom
ritmo. Chegamos praticamente juntos (os três primeiros), com pouca diferença. Acredito que
fizemos um bom trabalho, evoluímos a cada dia e mostramos que estamos fortes para brigar
pelo campeonato", contou o italiano.

  

Marcelo Skaf, que largou da 15ª posição, teve alguns problemas, perdeu posições, caindo para
22º, mas ao longo da prova foi se recuperando, para completar a primeira etapa em 17º.
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Resultado da 1ª etapa SBK PRO - 1000cc (top-10):
1) 17-Danilo Lewis (P), 
2) 68-Diego Faustino (P), a 0.221
3) 81-Sebastiano Zerbo (P), a 0.226
4) 88-Diego Pretel (P), a 2.541
5) 51-José Luiz T. Cachorrão (P), a 2.684
6) 36-Maico Teixeira (P), a 3.047
7) 134-Wesley Gutierrez (P), a 7.700
8) 34-Bruno Corano (P), a 13.100
9) 5-Mauro Thomassini (P), a 13.446
10) 26-Sebastian L. Martinez (P), a 15.984
17) 69-Marcelo Skaf (P), à 30.781

  

Classificação 
1) 17-Danilo Lewis (P), 25
2) 68-Diego Faustino (P), 23
3) 81-Sebastiano Zerbo (P), 20
4) 88-Diego Pretel (P), 18
5) 51-José Luiz T. Cachorrão (P), 16
6) 36-Maico Teixeira (P), 15
7) 134-Wesley Gutierrez (P), 14
8) 34-Bruno Corano (P), 13
9) 5-Mauro Thomassini (P), 12
10) 26-Sebastian L. Martinez (P), 11
17) 69-Marcelo Skaf (P), 4
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