
Nelsinho Piquet crava o 2º tempo do dia em Goiânia

Escrito por Luís Ferrari
Qui, 19 de Março de 2015 22:23

Nelsinho Piquet emplacou o segundo melhor tempo do dia com Chevrolet #51 de Átila Abreu
na abertura dos treinos para a corrida de duplas, prova inaugural da Stock Car, com largada
prevista       para 10h30 deste domingo.

Em dia reservado aos treinos dos pilotos convidados, o vice-campeão da principal categoria
brasileira fez apenas o shakedown, antes de ceder o volante para o competidor da Fórmula E e
Global Rallycross Championship.

  

"Fiquei com vontade né. É dar o doce para a criança, para depois tirar", brincou o piloto
sorocabano. "Mas faz parte, principalmente numa corrida de duplas, é muito importante que o
companheiro ande. Tanto o treino de quinta quanto o primeiro treino livre de sexta são
exclusivos para o piloto convidado e é importante que o Nelsinho ande bastante, não só para
entender a reação do carro, como para se familiarizar melhor com o equipamento. Acho que a
gente pode ganhar muito mais tempo aí que num acerto perfeito do carro, até porque com
nossa diferença de peso e altura dificilmente vamos chegar a um acerto muito bom para os
dois", acrescentou o piloto titular do carro #51 preparado pela equipe Mobil Super Racing.

  

Átila Abreu destacou o trabalho de Piquet, pois, mesmo com o carro apresentando problemas
na caixa de direção, o brasiliense foi capaz de cravar 1min24s856. "Nelsinho se adaptou bem e
mostrou velocidade apesar de um problema que tivemos na caixa de direção e que nos fez
perder metade do treino. Ele deu sete voltas. Mesmo assim, permanecendo o problema,
conseguiu ser segundo mostrando grande velocidade. Agora vamos nos concentrar para
arrumar o problema e chegar bem competitivo à corrida."

  

Único piloto brasileiro a vencer na Nascar, Piquet minimizou o contratempo desta quinta-feira.
"São coisas que acontecem de vez em quando, toda equipe passa por isso e confio que vamos
estar 100% amanhã. O dia foi um pouco o que eu esperava. Estou muito confiante, em
especial depois de andar bem no ano passado quando fui um dos mais rápidos. Tenho certeza
de que vamos andar bem, mais um final de semana ‘em casa’. Semana passada corri em
Miami e agora aqui em Goiânia, que é do lado de Brasília, onde tenho muitos amigos e
parentes. Espero ajudar o Átila a marcar pontos neste final de semana, para novamente ele
chegar ao final do campeonato brigando pelo título", finalizou Nelsinho.
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Na sexta-feira, os times estão livres para escalar quaisquer pilotos para os treinos livres da
tarde. Na tarde de sábado acontece a tomada de tempo. A corrida tem largada marcada para
10h30 de domingo.

Stock Car - Goiânia 1 - Treino livre 1 (top10):

1. Ricardo Mauricio-Nestor Girolami 1min24s555
2. Átila Abreu-Nelsinho Piquet 1min24s856
3. Cacá Bueno-Pechito Lopez 1min24s998
4. Galid Osman-Beto Monteiro 1min25s124
5. Valdeno Brito-Laurence Vanthoor 1min25s133
6. Marcos Gomes-Mark Winterbottom 1min25s206
7. Luciano Burti-Jaime Alguersuari 1min25s481
8. Julio Campos-Nicolas Prost 1min25s589
9. Popó Bueno-Guilherme Salas 1min25s741
10. Denis Navarro-Felipe Giaffone 1min25s901

  

Stock Car 2015 - Etapa 1 - Goiânia:
Sexta-feira
14h20 - 15h10 - Treino 2 Grupo 1 - pilotos convidados 
15h15 - 16h05 - Treino 2 Grupo 2 - pilotos convidados
16h30 - 17h10 - Treino 3 Grupo 1 - qualquer piloto
17h15 - 17h55 - Treino 3 Grupo 2 - qualquer piloto

  

Sábado
8h - 8h40 - Treino 4 Grupo 1 - qualquer piloto
8h50 - 9h30 - Treino 4 Grupo 2 - qualquer piloto
12h - 13h - Classificação

  

Domingo
10h30 - Largada

  

Stock Car 2015 - Calendário:
22.mar - Goiânia
5.abr - Ribeirão Preto
26.abr - Velopark
31.mai - Curitiba
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2.ago - Salvador ou Velopark
16.ago - Goiânia - Corrida do Milhão
30.ago - Cascavel 
13.set - Brasília 
4.out - Santa Cruz do Sul
18.out - Curitiba 
8.nov - Tarumã
13.dez - Interlagos
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