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O fim de semana da rodada dupla no Autódromo Internacional de Goiânia esteve longe de ser
o mais positivo da temporada para Marco Cozzi no Campeonato Brasileiro de Turismo. Na
oitava       prova do ano, disputada no sábado (15), o piloto History enfrentou problemas na
parte elétrica do carro #23 e terminou a prova em quinto lugar. Horas mais tarde, acabou
desclassificado por conta de um item de ordem técnica. Largando em último para a nona etapa,
na manhã deste domingo (16), voltou a ter dificuldades com o carro e cruzou a linha de
chegada em décimo lugar após um início animador.

  

"O carro era rápido e em questão de oito voltas eu já havia passado mais de dez adversários.
Quando cheguei à sexta posição porém, o carro voltou a falhar como no sábado", contou o
piloto History.

  

Os infortúnios do fim de semana goiano fizeram com que Cozzi perdesse duas posições na
classificação do campeonato - agora está em quinto, com 82 pontos. "Nossa situação ficou
bem mais complicada agora no campeonato, o que não vai diminuir o nosso empenho e o
trabalho da equipe na luta por vitórias", falou o paulista, que prepara-se agora para o quintofim
de semana do campeonato, marcado para dia 30 de agosto em Cascavel. "É uma pista onde a
gente deve se dar bem. Já ganhei duas vezes lá, vamos trabalhar de novo pelo topo do pódio".

  

Largando em 19º na corrida deste domingo, Cozzi evitou os incidentes da primeira volta e
completou-a em 13º. Ganhou mais uma posição na segunda volta, outra na quinta, mais uma
na sexta. Na oitava, surgiu em nono lugar. Passou a oitavo duas voltas depois e assumiu a
sétima posição na 11ª volta. Na 14ª surgiu em sexto, posição em que se manteve por mais seis
voltas, quando caiu para oitavo. Completou a 21ª volta em décimo e voltou a ser nono na
passagem seguinte, mas a seguir foi ultrapassado novamente e recebeu a bandeirada
fechando o top10 da categoria de acesso à Stock Car.

  

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TURISMO
(Resultado final da oitava etapa após 24 voltas)
1º) Dennis Dirani (SP/Shell Racing), 36min56s770
2º) Márcio Campos (RS/Motortech Competições), a 1s416
3º) Felipe Guimarães (DF/W2 Racing), a 4s937
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4º) Pedro Boesel (PR/RSports), a 16s756
5º) Gabriel Robe (RS/Motortech Competições), a 16s971
6º) Felipe Donato (RS/Nascar Motorsport), a 19s802
7º) Renato Jader David (SP/Hitech Racing), a 27s689
8º) Adibe Marques (PR/Voxx Racing), a 28s475
9º) Edson Coelho Júnior (MG/J. Star Racing), a 40s542
10º) Marco Cozzi (SP/W2 Racing), a 45s914
11º) Mauri Zacarelli (SP/RSports), a 47s578
12º) Guto Matiazzi (PR/Nascar Motorsport), a 53s772
13º) Gustavo Myasava (PR/J. Star Racing), a 1min03s855
14º) Renato Braga (GO/RKL Competições), a 1min10s925
15º) Victor Amorim (SP/RSports 2), a 1 volta
16º) Flávio Matheus (RJ/C2 Team), a 3 voltas
17º) Gustavo Frigotto (PRqRKL Motorsports 2), a 3 voltas

NÃO COMPLETARAM
Danilo Dirani (SP/Bravar Motorsport), a 12 voltas
Lukas Moraes (SP/RR Racing), a 15 voltas
Melhor volta: Campos, na 8ª, 1min31s319, média de 151,184 km/h
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