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Felipe Guimarães foi para a pista no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste sábado para
disputar o treino classificatório da Stock Car. O brasiliense faz sua estréia em Goiânia com a     
 principal categoria de automobilísmo nacional. Guimarães passou pela capital de Goiás em
2014 duas vezes, competindo pelo Campeonato Brasileiro de Turismo, e em uma delas saiu
vencedor.

  

Neste sábado (21) Guimarães foi para a pista para uma sessão de treinos livres seguido do
treino que definiu o grid de largada da terceira etapa da temporada 2016 da categoria. O piloto
conseguiu marcar a melhor volta em 1min24s526, marcando a posição de P17 no grid de
largada.

  

“A posição de largada é o que esperávamos, pois nesse novo formato que a categoria abordou
nesta etapa nos deixa mais dependentes da estratégia da equipe e da ecônomia de pneus.
Sair do meio do grid não é nenhum grande problema se soubermos nos colocar de forma
cautelosa na largada, evitando incidentes. E com certeza vamos correr para andar bem e
evoluir durante as duas provas,” comentou Guimarães.

  

A Stock Car adaptou um novo formato de abastecimento nesta etapa. Os carros voltam a ter a
obrigação do abastecimento, porém não necessariamente na primeira corrida como era antes,
e sim em qual prova da etapa dupla a estratégia de equipe decidir.

  

A rodada dupla da etapa goiana acontece neste domingo. a primeira corrida tem largada
marcada para ás 13h (de Brasília) e as 14h10.

  

Grid de Largada:

1-) Cacá Bueno (Red Bull Racing) - a 1min23s818
2-) Rubens Barrichello (Medley Full Time) - a 1min23s916 (0s098)
3-) Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1min23s941 (0s123)
4-) Daniel Serra (Red Bull Racing) - 1min23s989 (0s171)
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5-) Ricardo Maurício (Eurofarma-RC) - 1min24s187 (0s369)
6-) Allam Khodair (Full Time Texaco) - 1min24s200 (0s382)
7-) Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1min24s223 (0s405)
8-) Diego Nunes (União Química Racing) - 1min24s233 (0s415)
9-) Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - 1min24s257 (0s439)
10-) Valdeno Brito (TMG Racing) - 1min24s257 (0s439)
11-) Rafael Suzuki (Geolab Racing) - 1min24s274 (0s456)
12-) Galid Osman (Ipiranga-RCM) - 1min24s300 (0s482)
13-) Felipe Fraga (Cimed Racing) - 1min24s337 (0s519)
14-) Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1min24s407 (0s589)
15-) Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - 1min24s443 (0s625)
16-) Sérgio Jimenez (Cavaleiro Sports) - 1min24s520 (0s702)
17-) Felipe Guimarães (Full Time Pro-GP) - 1min24s526 (0s708)
18-) Bia Figueiredo (União Química Racing) - 1min24s532 (0s714)
19-) Denis Navarro (Geolab Racing) - 1min24s585 (0s767)
20-) Átila Abreu (Shell Racing) - 1min24s609 (0s791)
21-) Felipe Lapenna (Hot Car) - 1min24s634 (0s816)
22-) Guga Lima (TMG Racing) - 1min24s651 (0s833)
23-) Popó Bueno (Cavaleiro Sports) - 1min24s701 (0s883)
24-) Julio Campos (Axalta C2 Team) - 1min24s921 (1s103)
25-) Gabriel Casagrande (Axalta C2 Team) - 1min24s974 (1s156)
26-) Raphael Abbate (Hot Car) - 1min25s022 (1s204)
27-) Lucas Foresti (Full Time ProGP) - 1min26s500 (2s682)
28-) Max Wilson (Eurofarma-RC) - 1min36s150 (12s332)
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

 2 / 2


