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No próximo final de semana, todas as atenções do automobilismo brasileiro estarão voltadas
para Goiânia, onde acontece a Corrida de Duplas, prova que marca a abertura da temporada
da       Stock Car. O evento, já consagrado, reúne grandes estrelas do automobilismo mundial.
Dos 32 pilotos convidados, 14 têm passagem pela Fórmula 1, seja competindo ou atuando
como piloto de testes. Somados aos pilotos titulares que passaram pela categoria máxima do
automobilismo, são 19 competidores, o que reúne nada menos do que 756 largadas em
Grandes Prêmios de F1, com 22 vitórias e 27 pole positions.

  

Um dos pilotos mais experientes do grid, Luciano Burti, terá ao seu lado o espanhol Jaime
Alguersuari, formando uma das quatro duplas de ex pilotos da F1; as outras são Ricardo Zonta
e Jacques Villeneuve, Antonio Pizzonia e Bruno Senna e Rubens Barrichello com Ingo
Hoffmann.

  

Burti exalta a grandiosidade do evento e o grande reconhecimento da categoria com nomes tão
consagrados no grid. "Para a categoria será um passo grande de fazer mais uma vez um
evento com duplas de pilotos de um nível melhor do que o do ano passado. Se você for pegar
o grid você tem Jacques Villeneuve, campeão de F1, vários ex-pilotos de F1, não só os que já
são brasileiros e compõem o grid como eu, Rubinho, Zonta e Pizzonia, mas os que estão vindo
de fora. Além de pilotos de outras categorias. Até um caso interessante do Nicolas Prost, que
acabou de vencer esse final de semana a Fórmula E, do Di Grassi, que é o líder da categoria e
esses pilotos correm em outras categorias também. São super competitivos e vão estar aqui
com a gente. Então isso é um ganho absurdo para a Stock Car, para a Globo, que transmite a
prova, para o público que vai comparecer na pista e tudo isso é muito bacana para nós e para
a categoria", descreveu Burti, que fará sua estreia pela equipe paranaense.

  

O ex-F1 destaca ainda o alto nível técnico de seu convidado."Formar dupla com o Jaime
Alguersuari veio em um ótimo momento, pois demoramos para encontrar alguém que
ficássemos felizes em ter como companheiro na equipe e quando surgiu a oportunidade do
Jaime eu não perdi tempo. Entrei em contato com ele e fiquei muito feliz que de imediato ele
aceitou correr comigo. Fico feliz pelo reconhecimento da categoria e pelo reconhecimento dele
confiar e dividir o carro comigo. Isso é muito bacana. Ele é um piloto que até a pouco tempo
atrás andava de F1 e tem um nível muito bom, principalmente, técnico e também muito
exigente para querer fazer algo em termos de corrida que seja bom e não aceitaria qualquer
convite", disse Burti, que com o seu convidado soma 61 largadas na F1, sendo 15 do brasileiro
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e 46 do espanhol.

  

Companheiro de Burti, Rafael Suzuki, também falou sobre as expectativas para a primeira
etapa do campeonato, que terá como parceiro o mexicano Antonio Pérez, que corre na Nascar
mexicana. O desempenho nos testes da pré-temporada, em fevereiro, foi animador para o
piloto de 27 anos. Mais experiente, Rafael tem como principal objetivo estar constantemente na
zona de pontuação das corridas, e assim conquistar uma boa posição ao fim da temporada.

  

"O objetivo é continuar a evolução de 2014. Aos poucos, consegui evoluir no grid e terminar o
ano bem, então quero que esse seja o ponto de partida dessa temporada. Não será fácil, o grid
está cada vez mais competitivo, mas estou confiante no nosso potencial", destacou.

  

Os treinos livres acontecem entre quinta-feira e sábado, mesmo dia da classificação que define
o grid de largada. A corrida está marcada para às 10h30 de domingo e terá transmissão ao
vivo pela TV Globo, dentro do Esporte Espetacular.

  

Lançamento do carro e ações no Maranhão:
Suzuki apresentou nesta segunda-feira (16) o layout de seu carro para 2015 em uma coletiva
de imprensa em São Luís, no Maranhão.

  

"Foi muito legal trazer um carro de Stock Car para o Maranhão, o público poderá conhecer
mais sobre a categoria e aqueles que ainda não têm, vão poder criar uma afinidade com o
esporte. O carro ficará um bom tempo rodando pelo Maranhão e com ele teremos um grande
leque de atividades que poderemos fazer. Espero que assim o maranhense possa curtir mais
do que nunca o automobilismo."

  

Confira a programação do final de semana:

  

Quinta-feira, 19 de março
14h00 - 14h10 - Shakedown piloto titular (Stock Car)
14h20 - 15h20 - 1o Treino - Grupo 1 pilotos convidados (Stock Car)
15h20 - 15h30 - Grupo 1 - Treino de troca de piloto (Stock Car)
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15h40 - 16h40 - 1o Treino - Grupo 2 pilotos convidados (Stock Car)
16h40 - 16h50 - Grupo 1 - Treino de troca de piloto (Stock Car)

  

Sexta-feira, 20 de março
14h20 - 15h10 - 2o Treino - Grupo 1 pilotos convidados (Stock Car)
15h15 - 16h05 - 2o Treino - Grupo 2 pilotos convidados (Stock Car)
16h30 - 17h10 - 3o Treino - Grupo 1 qualquer piloto (Stock Car)
17h15 - 17h55 - 3o Treino - Grupo 2 qualquer piloto (Stock Car)

  

Sábado, 21 de março
08h00 - 08h40 - 4o Treino - Grupo 1 qualquer piloto (Stock Car)
08h50 - 09h30 - 4o Treino - Grupo 2 qualquer piloto (Stock Car)
12h00 - 13h00 - Classificação (Stock Car)

  

Domingo, 22 de março
10h30 - Largada (Stock Car)
15h15 - 16h15 - Visitação aos boxes
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