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Mais um estreante conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Turismo em
Londrina. Depois de Vitor Baptista na prova realizada no sábado, Giulio Borlenghi repetiu seu   
   companheiro na Full Time Academy e mesmo largando na última posição do grid venceu a
segunda prova da rodada dupla realizada neste domingo (10/09) na cidade paranaense.
Gabriel Robe, líder do campeonato, Gustavo Myasava, Lucas Peres e Guto Matiazzi
completaram o pódio.

  

A corrida começou com Lukas Moraes ultrapassando Gabriel Robe na largada e Marco Cozzi
logo nas primeiras voltas. Mas a saída do carro de segurança na abertura da parada
obrigatória ajudou Borlenghi a decidir em poucos segundos a estratégia que o levou a cruzar a
linha de chegada em primeiro. “Estou sem palavras para descrever o que foi essa corrida. É a
minha primeira vitória na categoria, largando em último, arrisquei desde o começo e decidi
entrar no box para a parada obrigatória no momento certo, acabei conquistando a vitória na
estratégia. Foi difícil conter a emoção nas últimas voltas", comentou o piloto.

  

Gabriel Robe também enfrentou obstáculos na prova. Largou na primeira fila, mas na primeira
volta sofreu um toque de Gustavo Frigotto que o jogou para as últimas posições. Com uma boa
estratégia na parada, retornou ao pelotão da frente, cruzando a linha de chegada em segundo.
O resultado coloca Robe na liderança da competição, 24 pontos a frente de Gaetano di Mauro.
“Em um final de semana de corrida tem muitos fatores que ajudam o piloto a sair com um saldo
positivo. Minha estrela brilhou aqui em Londrina. A etapa foi muito boa, a equipe trabalhou
muito bem para achar um acerto ideal. Chegamos aqui um ponto atrás do Gaetano di Mauro e
agora estamos 24 na frente. Estamos caminhando para brigar pelo título”, explicou o gaúcho.

  

Quem também entrou no box no momento certo foi Gustavo Myasava, que largou em
penúltimo e chegou em terceiro na segunda corrida. “Largar em penúltimo e chegar em terceiro
é uma grande vitória, tenho que agradecer a toda equipe pelo excelente trabalho. Foi uma
prova de superação para mim, tive que manter a calma para fazer tudo dar certo”.

  

A sétima e penúltima etapa da temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de Turismo será
realizada em Goiânia, no dia 19 de novembro. 
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Resultado final da segunda corrida da rodada dupla em Londrina:

  

1. 7 Giulio Borlenghi - 26 voltas em 35min34s312
2. 35 Gabriel Robe – a  6s087
3. 117 Gustavo Myasava – a  7s302
4. 78 Lucas Peres – a  8s493
5. 33 Guto Matiazzi – a  9s803
6. 23 Marco Cozzi – a  20s306
7. 177 Luca Milani – a  21s690
8. 777 Pedro Saderi – a 34s725
9. 22 Vinicius Margiota – a  35s830
10. 84 Fernando Croce – a  51s730
11. 46 Tuca Antoniazzi – a  4 voltas
12. 120 Vitor Baptista – a 7 voltas
Não completaram 75% da prova
13. 1 Lukas Moraes – a  8 voltas
14. 17 Pietro Rimbano – a  15 voltas
15. 86 Gustavo Frigotto -  a 15 voltas
16. 19 Mateus Muniz – a 22 voltas
17. 11 Gaetano di Mauro –  desclassificado
Sujeito a verificações técnicas e desportivas

Classificação do campeonato:

Gabriel Robe – 131
Gaetano di Mauro – 107
Luca Milani – 102
Marco Cozzi – 88
Gustavo Frigotto – 88
Raphael Reis – 86
Pietro Rimbano – 83
Giulio Borlenghi – 81
Gustavo Myasava – 76
Vitor Baptista – 69
Edson Coelho – 47
Matheus Muniz – 41
Pedro Saderi – 25
Lucas Peres – 24
Lukas Moraes – 22
Tuca Antoniazzi – 21
Guto Matiazzi – 17
Fabio Fogaça – 11
Dudu Taurisano – 8
Fernando Croce – 8
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Raphael Campos – 7
Vinicius Margiota – 5
Renato Braga – 1
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