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A etapa de Cascavel, equivalente a sexta etapa da temporada 2016 da Stock Car foi definida
neste domingo (17). Rubens Barrichello foi o vencedor da segunda bateria da rodada dupla,      
seguido pelo seu companheiro de equipe Allam Khodair, concluindo a dobradinha da Full Time
Sports. Os pilotos do carro #111 e #18 protagonizaram uma disputa surreal na reta final da
prova, e Barrichello venceu a corrida à 10 metros da linha de chegada.

  

No box da Full Time ProGP, Felipe Guimarães recebeu a bandeira quadriculada em P5, e seu
companheiro de equipe Lucas Foresti abandonou a prova à 7 voltas do final depois de ter
problemas eletrônicos no carro de número #12.

  

Depois de um classificatório (sábado) longe de ser o esperado, onde Rubens Barrichello, Lucas
Foresti, Allam Khodair e Felipe Guimarães classificaram seus carros, respectivamente, em 5º,
14º, 18º e 25º, os quatro pilotos foram para a pista neste domingo para a corrida de número #1.
Todos buscavam um equilíbrio satisfatório de seus carros, mas não conseguiram chegar entre
os 10 primeiros.

  

A segunda corrida veio para fechar de modo satisfatório o primeiro semestre da temporada
2016 da principal categoria de automobilismo nacional. Equipe, pilotos e categoria tem um
longo período de férias durante o tempo das Olimpíadas no Brasil, e volta para a sétima etapa
que acontece em Interlagos (São Paulo) nos dias 9, 10 e 11 de setembro.

  

Rubens Barrichello:

  

"Fiz a última curva e não achei que passaria o Allam, até porque ele merecia a vitória, mas
quando vi que daria, não perdi tempo. Para a equipe é muito bom ter os dois carros no pódio, e
para mim voltar a vencer e ainda em Cascavel que é um lugar especial foi mais legal ainda. Em
2014 já vencemos aqui e só tenho boas memórias daquela temporada."
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Allam Khodair:

  

“Foi um misto de sentimentos o pódio de hoje. Perdi a vitória à 10 metros do fim da prova
quando meu combustível acabou e o Rubens me passou. Pela televisão acredito que não
tenha dado para acompanhar, de tão rápido e inesperado que foi. Porém depois de um final de
semana com tantas dificuldades para encontrar o acerto do carro, sair daqui com um pódio e
pontos na classificação é realmente gratificante.”

  

Felipe Guimarães:

  

“A segunda corrida veio para lavar a alma do final de semana todo. Tivemos muitas
dificuldades para equilibrar o carro, até que na prova de número #2 o carro parecia outro do
que o do final de semana até então. Mais uma vez a equipe me deu um bom carro e
conseguimos um bom resultado, acho que tinhamos chance de pódio, mas pontuar na etapa já
está muito bom.”

  

Maurício Ferreira (chefe de equipe Full Time Sports):

  

“Final de semana muito difícil, aliás todos até agora. Falta de sorte, que na minha definição é
igual a competência junto com oportunidade, tem horas que temos tido competência sem
oportunidade e vice e versa. O que regulamento da rodada dupla proporciona é justamente
uma segunda corrida para salvar algum tipo de problema da primeira prova. Na classificação
com o Allam nos colocamos muito mal no grid e com o Rubens não, ele era um cara para
vencer a corrida de número #1. Depois da largada com modo de segurança ele ficou para trás,
consequentemente ele entra na parte de estratégia para a segunda corrida, assim como era
com o Allam. Infelizmente com o Allam acabou faltando combustível na reta final, mas por outro
lado quem superou ele foi o Rubens herdando a vitória para a equipe, então saímos satisfeitos
dessa etapa.”

  

Duda Pamplona (chefe de equipe da Full Time ProGP):

  

“Saímos com um resultado satisfatório daqui, pois o Felipe conseguiu um P5 depois de alguns
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problemas com o acerto do #66 durante o final de semana inteiro. Pontuamos e isso alivia de
fato a situação. O Lucas teve problemas eletrônicos que acabou danificando as duas corridas
dele. Agora temos uma folga até setembro, então vamos trabalhar para voltarmos mais
competitivos no segundo semestre.”

  

Corrida 2 em Cascavel:

  

1-) 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 28 voltas
2-) 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 0s061
3-) 4 Julio Campos (C2 Axalta Racing) - a 4s080
4-) 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 11s872
5-) 66 Felipe Guimarães (Full Time-ProGP) - a 23s160
6-) 28 Galid Osman (Ipiranga-RCM) - a 34s757
7-) 77 Valdeno Brito (TMG Racing) - a 42s569
8-) 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - a 44s436
9-) 88 Felipe Fraga (Cimed Racing) - a 46s943
10-) 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 01min09s7
11-) 21 Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - a 1 volta
12-) 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 1 volta
13-) 0 Cacá Bueno (Red Bull Racing) - a 1 volta
14-) 8 Rafael Suzuki (Vogel Motorsport) - a 1 volta
15-) 56 Danilo Dirani (RZ Motorsport) - a 1 volta
16-) 9 Guga Lima (TMG Racing) - a 1 volta
17-) 26 Raphael Abbate (Hot Car Competições) - a 1 volta
18-) 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 1 volta
19-) 73 Sergio Jimenez (Cavaleiro Sports) - a 2 voltas
20-) 12 Lucas Foresti (Full Time-ProGP) - a 7 voltas
21-) 29 Daniel Serra (Red Bull Racing) - a 7 voltas
22-) 110 Felipe Lapenna (Hot Car Competições) - a 13 voltas
23-) 5 Denis Navarro (Vogel Motorsport) - a 14 voltas
24-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Axalta Racing) - a 14 voltas
25-) 70 Diego Nunes (União Química Racing) - a 16 voltas
26-) 74 Popó Bueno (Cavaleiro Sports) - a 17 voltas
27-) 63 Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - a 22 voltas
28-) 3 Bia Figueiredo (União Química Racing) - a 27 voltas
29-) 51 Átila Abreu (Shell Racing) - não completou
30-) 11 Cesar Ramos (RZ Motorsport) - não completou

Classificação do campeonato, após seis etapas:

1. Felipe Fraga 133 pontos
2. Marcos Gomes 112
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3. Max Wilson 110
4. Caca Bueno 101
5. Daniel Serra 101
6. Valdeno Brito 100
7. Rubens Barrichello 99
8. Diego Nunes 90
9. Ricardo Zonta 88
10. Átila Abreu 85
13. Allam Khodair 73
19. Felipe Guimarães 51
23. Lucas Foresti 34
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