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A Stock Car se prepara para mais uma etapa de seu calendário. A principal categoria do
automobilismo brasileiro desembarca agora no veloz circuito de Cascavel para mais uma
rodada       dupla. No dia 17 de julho os pilotos irão para a pista para as corridas que marcarão
a metade da temporada 2016.

  

Neste ano, os fãs de velocidade podem acompanhar uma batalha bastante acirrada pelo título.
Justiça seja feita, ainda estamos na metade do campeonato, mas das nove provas já
disputadas até o momento, sete diferentes pilotos já venceram, com triunfos repetidos apenas
de Marcos Gomes e Max Wilson.

  

Na tabela da classificação, a proximidade entre os competidores fica ainda mais evidenciada. A
vantagem do atual líder Fraga, para o segundo colocado, Marcos Gomes, é de apenas dez
pontos. Agora, apenas nove pontos separam o terceiro e o sexto colocados que são,
respectivamente, Daniel Serra, Átila Abreu, Max Wilson e Rubens Barrichello.

  

E a cada etapa, a tabela pode ser ‘chacoalhada’, principalmente entre os dez primeiros, dada a
diferença de pontos entre cada um. Ricardo Maurício é o sétimo colocado com 75 pontos, um à
frente de Valdeno Brito, que por sua vez tem apenas seis a mais que Cacá Bueno e Diego
Nunes, empatados com 68 na nona e décima colocações, respectivamente.

  

Isso mostra como os jogos de estratégia das equipes ajudam a marcar importantes pontos.
Porém, os competidores que estão na briga pelo título estão sempre, obrigatoriamente, entre
os seis primeiros da corrida 1 da etapa.

  

Fraga, então, tem um papel bastante importante no próximo final de semana em Cascavel, que
é tentar somar mais uma vitória para seu bolso. A tarefa será mais difícil para o piloto, que
nunca subiu ao degrau mais alto do pódio no circuito, enquanto seu companheiro de equipe e
segundo colocado na classificação, Marcos Gomes, já triunfou três vezes e é o atual recordista
de vitórias no Autódromo Zilmar Beux desde o retorno da Stock Car ao traçado do oeste
paranaense - em 2012.
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Além de Gomes, na atual configuração do circuito de 3.058 metros, só mais três pilotos
venceram: Valdeno, com duas, Rubens Barrichello e Thiago Camilo com uma cada.

  

Mas tem ainda muita gente está de olho no top-10 da tabela, como Vitor Genz, Ricardo Zonta,
Allam Khodair, Galid Osman, Sérgio Jimenez e até mesmo Camilo, que vem se recuperando e
conquistou, em Tarumã, seu primeiro pódio na temporada.

  

A Stock Car dá início aos trabalhos de pista na sexta-feira (15) com um treino de
desenvolvimento (para os pilotos colocados depois do 15º lugar no campeonato) e o primeiro
treino livre oficial no sábado.

  

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

  

Quinta-feira, 14 de julho
15h50 - 16h35 - 1o Treino Brasileiro de Turismo
16h50 - 17h30 - 1o Treino Fórmula 3 Brasil

  

Sexta-feira, 15 de julho
09h00 - 09h10 - Shakedown Stock Car
09h15 - 09h55 - Treino de desenvolvimento Stock Car
10h05 - 10h35 - 2o Treino Fórmula 3 Brasil
10h45 - 11h25 - 2o Treino Fórmula 3 Brasil 
11h35 - 12h35 - 1o Treino (Grupo 1) Stock Car
12h40 - 13h40 - 1o Treino (Grupo 2) Stock Car
14h40 - 15h40 - 1o Treino (CLA AMG) Mercedes-Benz Challenge
15h50 - 16h50 - 1o Treino (C250) Mercedes-Benz Challenge
17h00 - 17h20 - Classificação Fórmula 3 Brasil

  

Sábado, 16 de julho
08h10 - Largada (Corrida 1) Fórmula 3 Brasil
08h55 - 09h35 - 2o Treino (Grupo 1) Stock Car
09h40 - 10h20 - 2o Treino (Grupo 2) Stock Car
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10h30 - 10h40 - 3o Treino Brasileiro de Turismo
10h50 - 11h50 - 2o Treino Mercedes-Benz Challenge
12h00 - 13h00 - Classificação Stock Car 
13h10 - 13h20 - Classificação Brasileiro de Turismo
13h55 - Largada (Corrida 2) Fórmula 3 Brasil 
15h25 - Largada (Corrida 1) Brasileiro de Turismo
16h05 - 16h25 - Classificação (CLA AMG) Mercedes-Benz Challenge
16h35 - 16h55 - Classificação (C250) Mercedes-Benz Challenge

  

Domingo, 17 de julho
08h10 - Largada (Corrida 3) Fórmula 3 Brasil
09h35 - Largada (Corrida 2) Brasileiro de Turismo
11h00 - Largada Mercedes-Benz Challenge 
13h00 - Largada (Corrida 1) Stock Car
14h10 - Largada (Corrida 2) Stock Car
15h00 - 16h00 - Visitação aos boxes
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