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E a temporada 2016 da Stock Car já tem seus novos vencedores. Na verdade, um titular não
tão novo assim. O paulista Marcos Gomes, atual campeão, faturou a Corrida de Duplas, neste  
    domingo (dia 6), em Curitiba (PR), ao lado do convidado Antonio Pizzonia. A dupla, que
partiu da quinta posição, chegou à vitória após a disputa de 46 voltas. Allam Khodair/Antonio
Felix da Costa terminou em segundo, com Ricardo Maurício/Guilherme Salas em terceiro.

  

Na equipe Hot Car Competições (Bardahl), as duplas Felipe Lapenna/Marco Cozzi e Raphael
Abbate/Nicolas Costa fizeram uma prova de superação.

  

No Stock #110, Lapenna partiu de 26º e ganhou posições com uma boa largada. O paulista
entregou o carro para Cozzi na disputa pelo Top-15 e o piloto - mesmo com um problema
inusitado na sapatilha - finalizou em 14º. No carro #26, Abbate largou em 29º e logo no começo
teve problemas com o câmbio. O piloto aguentou firme até a parada para troca de pilotos, mas
o carro precisou ficar algumas voltas nos boxes para o reparo. Costa voltou com bom ritmo,
para fechar em 23º.

  

"Eu gostei muito da minha parte da corrida. Eu larguei em 26º, fiz uma largada agressiva e
acabei passando alguns carros. Depois eu vinha num ritmo muito bom. Fiz a parada no box e
foi tudo OK. Mas o Cozzi teve um problema - o pé dele estava enroscando no acelerador - e
ele não conseguia frear. Acabamos perdendo algumas posições reais na pista, mas com todos
os problemas que tiveram, alguns carros batendo, conseguimos terminar em 14º. Tinha certeza
que daria para chegar entre os dez primeiros, mas está valendo e na próxima eu acredito que
vou marcar uns pontinhos bons", comentou Lapenna, de 30 anos, que voltou à equipe Hot Car,
onde ele já havia corrido em 2014.

  

Cozzi, que é um dos destaques do Brasileiro de Turismo, andou num Stock Car pela primeira
vez. E, mesmo com o problema inusitado que viveu, ficou feliz com a experiência.

  

"A experiência foi muito boa. Sabia que tínhamos chances de andar bem na corrida. Mas,
antes de entrar no carro, eu pisei numa borracha do pneu, que é muito macia e ela derreteu no
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pedal e prendia o meu pé no acelerador. Tinha de acelerar na ponta do pé, mas na hora de
frear me atrapalhava muito. Tinha de frear 50 metros antes, meu pé prendia e corria o risco de
perder a freada. Vim trazendo o carro do jeito que dava para não bater, o mais rápido que eu
conseguia. Poderia ter sido bem melhor, o carro ficou muito bom, mas mesmo assim foi boa
demais a experiência", afirmou o paulista de 34 anos.

  

Já Abbate, de 24 anos, lamentou o problema no início da corrida. Mesmo assim, mantém-se
animado para o restante da temporada. "O ritmo no começo da prova era muito bom. O carro
estava legal. Infelizmente, mais ou menos na quarta volta, eu comecei a ter problema de
câmbio. Quando eu ia trocar a marcha, ele entrava uma marcha para baixo. Então quando eu
engatava a terceira, entrava a primeira. Aí eu comecei a ficar para trás, perder o ritmo.
Consegui levar o carro até a 18ª volta para não perder tempo no box. Quando eu parei para a
troca de pilotos, fizemos a manutenção do carro. A equipe fez um bom trabalho para colocar o
carro de volta na prova e o Nicolas andou muito bem, trouxe o carro para casa e manteve um
ritmo muito forte. Com certeza, se não tivesse esse problema, a gente estaria disputando entre
os dez ou 15 primeiros da prova. Acho que a equipe está de parabéns. Foi uma pena esse
probleminha elétrico que tirou a nossa competitividade", avaliou.

  

"Agora vamos voltar para a oficina, continuar o trabalho, desenvolver mais o carro para largar
mais na frente na próxima etapa e estar brigando sempre entre os dez ou 15 primeiros",
completou o paulista.

  

Costa, que andou como convidado de Abbate pela segunda vez, agradeceu mais uma vez a
oportunidade de estar na principal categoria do Brasil. "Valeu muito a experiência. Infelizmente,
esse problema eletrônico na corrida nos fez perder uns dez minutos nos boxes e comprometeu
tudo. Mas, acho que no final o resultado é positivo. Mostramos que temos velocidade. Quando
eu entrei, com os pneus mais usados, a gente virava entre os cinco ou dez melhores
constantemente. Fiquei feliz pela equipe ter evoluído bastante com o carro, por termos
conseguido ir para frente e ultrapassar tantos carros e também muito feliz pela minha evolução
pessoal. Para mim é uma honra estar aqui. É uma categoria que eu acompanho desde
criancinha. É quase surreal pensar que chegou o dia que eu posso dividir o grid com esses
caras e ainda por cima estar competitivo. Estou muito feliz", finalizou o carioca de 24 anos.

  

A segunda etapa da temporada acontecerá no dia 10 de abril, no Velopark, em Nova Santa
Rita (RS).
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Confira o resultado da Corrida de Duplas:

1-) 80 Marcos Gomes/Antonio Pizzonia (Voxx Racing Team) - 46 voltas em 1h06min42s638
(média de 152.9 km/h)
2-) 18 Allam Khodair/Antonio F. Costa (Full Time Sports) - a 1s398
3-) 90 Ricardo Mauricio/Guilherme Salas (Eurofarma RC) - 2s149
4-) 88 Felipe Fraga/Rodrigo Sperafico (Voxx Racing Team) - a 12s394
5-) 29 Daniel Serra/Danilo Dirani (Red Bull Racing) - a 15s920
6-) 10 Ricardo Zonta/Laurens Vanthoor (Shell Racing) - a 17s271
7-) 51 Átila Abreu/Nelson Piquet Jr (Shell Racing) - a 17s947
8-) 46 Vitor Genz/David Muffato (Eisenbahn Racing Team) - a 18a348
9-) 12 Lucas Foresti/Luiz Razia (Full Time-ProGP) - a 18a731
10-) 70 Diego Nunes/Dennis Dirani (União Química Racing) - a 19s320
11-) 8 Rafael Suzuki/Franco Vivian (Vogel Motorsport) - a 23s034
12-) 28 Galid Osman/Damián Fineschi (Ipiranga-RCM) - a 23s237
13-) 5 Denis Navarro/Felipe Maluhy (Vogel Motorsport) - a 6s681
14-) 110 Felipe Lapenna/Marco Cozzi (Hot Car Competições) - a 29s710
15-) 21 Thiago Camilo/Lucas Di Grassi (Ipiranga-RCM) - a 30s236
16-) 45 Fabio Carbone/Vicente Orige (Mico's Racing) - a 31s269
17-) 74 Popó Bueno/Beto Gresse (Cavaleiro Racing) - a 33s054
18-) 65 Max Wilson/Vitor Meira (Eurofarma RC) - a 39s52s
19-) 6 Alceu Feldman/Tarso Marques (Mico's Racing) - a 44.749
20-) 111 Rubens Barrichello/Augusto Farfus (Full Time Sports) - a 3 voltas
21-) 66 Felipe Guimarães/Duda Pamplona (Full Time-ProGP) - a 6 voltas
22-) 77 Valdeno Brito/Maxime Martin (TMG Motorsport) - a 6 voltas
23-) 26 Raphael Abbate/Nicolas Costa (Hot Car Competições) - a 7 voltas

Não Completaram

24-) 1 Thiago Marques/Cesar Ramos (RZ Motorsport) - a 13 voltas
25-) 7 Beto Cavaleiro/Sergio Jimenez (Cavaleiro Racing) - a 14 voltas
26-) 4 Julio Campos/Allan Heillmeister (C2 Team) - a 17 voltas
27-) 0 Cacá Bueno/Ricardo Sperafico (Red Bull Racing) - a 17 voltas
28-) 9 Guga Lima/Tuka Rocha (TMG Motorsport) - a 18 voltas
29-) 83 Gabriel Casagrande/Marcio Campos (C2 Team) - a 23 voltas
30-) 3 Bia Figueiredo/Beto Monteiro (União Química Racing) - a 27 voltas
31-) 14 Luciano Burti/Felipe Giaffone (RZ Motorsport) - a 43 voltas
32-) 63 Nestor Girolami/Franco Girolami (Eisenbahn Racing Team) - a 43 voltas

  

Melhor volta: Thiago Camilo/Lucas Di Grassi (21), 1:20.401 (165,4 km/h)

  

*Resultados sujeitos a verificações técnicas/desportivas
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#6 drive through por atitude anti-desportiva contra #7
#65 drive through por atitude anti-desportiva contra #10
#111 #6 drive through por atitude anti-desportiva contra #21
#0 e #77 penalizados em 20s no tempo de prova por irregularidades no procedimento de pit
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