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Marcos Gomes vai largar da pole position na terceira etapa da Stock Car neste domingo (26)
no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.
De       quebra, o piloto da Voxx Racing pôs fim a um jejum de dois anos sem fazer o melhor
tempo do treino classificatório e sair na frente em uma corrida da categoria.

  

Valdeno Brito anotou o segundo melhor tempo, mas irá cumprir uma punição aplicada na etapa
anterior, em Ribeirão Preto (SP), por conduta anti-desportiva e perde 15 posições no grid. A
penalização colocou Daniel Serra, da Red Bull Racing, em segundo lugar.

  

Para Gomes, vice-líder do campeonato, sair da pole no Velopark aumenta as chances de uma
eventual vitória, já que a largada das duas baterias será feita em fila indiana atrás do Safety
Car por motivos de segurança. Julio Campos, Rubens Barrichello, Allam Khodair, Cacá Bueno,
Cesar Ramos, Ricardo Zonta, Ricardo Maurício e Thiago Camilo fecham os dez primeiros do
grid.

  

A sessão classificatória foi dividida em 11 grupos de três pilotos - exceto os dois últimos, com
dois pilotos cada, seguindo a ordem inversa da classificação do campeonato. A única mudança
veio na ordem dos carros de Ricardo Maurício e Max Wilson, já que a Eurofarma-RC conseguiu
efeito suspensivo da punição que havia sido aplicada em Ribeirão Preto. Assim, eles
recuperaram os pontos perdidos na primeira bateria da segunda etapa.

  

Os carros foram à pista logo de início os pilotos viravam tempos competitivos nos 2.278 metros
do circuito gaúcho. Tanto que Valdeno Brito fez o melhor tempo (54s100) ainda no quarto
grupo e só foi superado no último, quando Cacá Bueno e Marcos Gomes foram à pista.

  

"Estava no terceiro grupo a ir para a pista, e o asfalto vai sempre melhorando, apesar de
esquentar mais, a pista fica mais emborrachada. Na minha última volta eu dei uma travada e
perdi um décimo ali, mas de qualquer forma é um bom começo para amanhã", explicou Daniel
Serra, que sai em segundo.
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Marcos Gomes foi preciso em sua melhor volta. Mesmo sem ter marcado nenhuma das
melhores parciais, o filho do tetracampeão Paulo Gomes soube compensar isso na base da
regularidade e da velocidade para fazer 54s067. "O Velopark é assim. Você não pode ser
rápido em um só trecho; tem que encaixar tudo, o que é muito difícil de fazer em uma só volta
de classificação", apontou.

  

"O carro está ótimo, a equipe está de parabéns, mas é amanhã que valem os pontos. A pole foi
muito importante para dar ainda mais confiança ao time e mostrar que vamos brigar de forma
competitiva em todas as etapas", continuou o vice-líder do campeonato.

  

Mesmo saindo na frente em uma largada que será dada em fila indiana, o competidor da Voxx
Racing acredita que haverá muitas ultrapassagens no traçado mais curto do calendário da
Stock Car.

  

"Embora não haja muito espaço, o push to pass vai fazer muita diferença aqui, então acho que
esta questão (das ultrapassagens) não será um problema. Mas sair na frente é o melhor lugar
que qualquer um poderia largar.

  

A corrida acontece neste domingo (26). A primeira prova, de 47 voltas tem largada prevista
para as 13h05 e a segunda, que terá os dez primeiros colocados da primeira largando em
ordem invertida para 26 voltas às 14h20.

  

Confira o grid de largada:

1-) Marcos Gomes (Voxx Racing) - 54s067
2-) Daniel Serra (Red Bull Racing) - 54s102
3-) Julio Campos (Prati-Donaduzi) - 54s128
4-) Rubens Barrichello (Full Time) - 54s160
5-) Allam Khodair (Full Time) - 54s178
6-) Cacá Bueno (Red Bull Racing) - 54s182
7-) Cesar Ramos (Cavaleiro Sports) - 54s339
8-) Ricardo Zonta (Shell Racing) - 54s365
9-) Ricardo Maurício (Eurofarma-RC) - 54s366
10-) Thiago Camilo (Ipiranga-RC) - 54s410
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11-) Felipe Fraga (Voxx Racing) - 54s442
12-) Sérgio Jimenez (C2 Team) - 54s445
13-) Galid Osman (Ipiranga-RC) - 54s459
14-) Fábio Fogaça (Hot Car) - 54s495
15-) Diego Nunes (Vogel Motorsport) - 54s543
16-) Lucas Foresti (AMG Motorsport) - 54s552
17-) Valdeno Brito (Shell Racing) - 54s100*
18-) Denis Navarro (Vogel Motorsport) - 54s596
19-) Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzi) - 54s611
20-) Rafael Suzuki (RZ Motorsport) - 54s612
21-) Felipe Lapenna (Schin Racing Team) - 54s615
22-) Gabriel Casagrande (C2 Team) - 54s624
23-) Átila Abreu (AMG Motorsport) - 54s628
24-) Max Wilson (Eurofarma-RC) - 54s691
25-) Vitor Genz (Boettger) - 54s734
26-) Raphael Abbate (Hot Car) - 54s737
27-) Luciano Burti (RZ Motorsport) - 54s791
28-) Rafa Matos (Schin Racing Team) - 54s798
29-) Bia Figueiredo (União Química/Bassani) - 54s981
30-) Popó Bueno (Cavaleiro Sports) - 55s023
31-) Tuka Rocha (União Química/Bassani) - 55s499
*Punido com a perda de 15 posições no grid de largada, anunciada pelos comissários
desportivos da CBA na etapa de Ribeirão Preto por atitude anti-desportiva
**Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas

PROGRAMAÇÃO

  

Sábado, 25 de abril
08h00 - 09h00 - Treino 2 (Grupo 1) 
09h10 - 10h10 - Treino 2 (Grupo 2)
12h00 - 13h00 - Classificação - Stock Car

  

Domingo, 26 de abril
11h18 - Largada Brasileiro de Turismo (35 minutos de prova + 1 volta)
13h05 - Largada Stock Car (47 voltas ou 48 minutos + 1 volta)
14h20 - Largada Stock Car (26 voltas ou 28 minutos + 1 volta)
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