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A primeira corrida do final de semana não foi do jeito que a W2 Racing esperava, porém teve
um final feliz. Depois de Dennis Dirani perder a liderança da prova, ao qual manteve      
durante quase toda a corrida, Edson Coelho cruzou a linha de chegada na segunda posição
assumindo a liderança do campeonato.

  

Dirani largou da pole position e no final da corrida, na volta de número 16 se envolveu em um
acidente com Márcio Campos, trocando posições, e depois de um forte toque abandonou a
prova no Velopark. “A gente nunca espera bater, mas foi um típico acidente de corrida, então
vamos focar na corrida de amanhã,” comentou Dirani.

  

Edson Coelho fez a alegria de seu chefe de equipe Julho Taboas, cravando a segunda posição
na prova e agarrando a liderança do campeonato. “A corrida em um todo foi muito boa. No
começo da prova eu tinha um carro bem rápido, consegui não só acompanhar o ritmo dos
concorrentes, como pressioná-los. Depois do meio da prova o carro foi perdendo rendimento,
mas consegui chegar na segunda posição. Acho que manter um bom ritmo nas provas é
sempre valioso para o campeonato,” comentou Coelho.

  

Taboas esperava um resultado melhor, porém saiu satisfeito com a liderança do campeonato:
“acho que tínhamos capacidade para vencer, mas não podemos reclamar muito pois o
resultado é favorável e nos empolga mais na briga por vitórias,” disse o chefe de equipe.

  

A segunda prova da rodada dupla do Campeonato Brasileiro de Turismo acontece neste
domingo ás 10h20.

  

Resultado Corrida 1*:

1-) 35 - Gabriel Robe - Motortech Competições - 24 voltas em 26min06s946 (média de 125,6
km/h)
2-) 99 - Edson Coelho - W2 Racing - a 1s506
3-) 23 - Marco Cozzi - C2 Team - a 3s150
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4-) 11 - Lukas Moraes - RR Racing - a 3s348
5-) 33 - Antonio Matiazi - RZ Motorsport - a 3s855
6-) 86 - Gustavo Frigotto - R K L Motorsports - a 6s505
7-) 2 - Mauri Zacarelli - Nascar Motorsport - a 7s016
8-) 77 - Raphael Reis - Hitech Racing - a 8s122
9-) 69 - Gustavo Myasava - J. Star Racing - a 8s785
10-) 79 - Adibe Marques - Cimed Racing Team - a 9s331
11-) 17 - Pietro Rimbano - Cimed Racing Team - a 1 volta
12-) 9 - Felipe Donato - J. Star Racing - a 2 voltas

  

NÃO COMPLETOU

  

13-) 128 - Dennis Dirani - W2 Racing - a 7 voltas
14-) 31 - Marcio Campos - Motortech Competições - a 7 voltas

  

MELHOR VOLTA: Pietro Rimbano, 58s485 (140,2 km/h)

  

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas
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