
Osman e Camilo fazem bonito no treino da Stock Car

Escrito por xandre Kacelnik
Sex, 29 de Maio de 2015 18:00

Um treino livre na tarde de hoje abriu a 4ª etapa da Stock Car 2015, que terá duas corridas
realizadas no domingo (31), no Autódromo de Curitiba. Dividido em dois grupos, o treino teve    
  Felipe Fraga e Marcos Gomes como os mais velozes. Thiago Camilo foi o segundo colocado
no primeiro grupo, e Galid Osman o segundo colocado no segundo grupo.

  

“Meu carro estava muito bom, provavelmente eu teria sido o mais rápido do meu grupo se o
carro não tivesse falhado na melhor volta do pneu. Tivemos algum problema com o
combustível, mas provavelmente não é nada complicado e amanhã vamos brigar pelas
primeiras posições no grid”, disse Thiago Camilo, que ficou em oitavo na combinação de
tempos.

  

Galid Osman foi o segundo no geral. “O carro foi melhorando ao longo do treino e na última
volta rápida estava muito bom. Fiz o melhor primeiro setor do dia, um bom segundo setor (o
melhor foi de Thiago Camilo), mas no esse de alta, no terceiro setor, o carro ainda precisa
melhorar muito se a gente quiser brigar por uma primeira fila”.

  

Amanhã (sábado), os carros voltam à pista para o último treino livre, às 7h50. A classificação
acontece entre meio-dia e 13 horas, com transmissão ao vivo do SporTV.

  

Os dez mais da sexta-feira em Curitiba:

  

1 – Marcos Gomes – 1min18s655
2 – GALID OSMAN – 1min 18s817
3 – Cacá Bueno – 1min18s829
4 – Felipe Fraga – 1min18s831
5 – Max Wilson – 1min18s900
6 – Denis Navarro - 1min18s952
7 – Valdeno Brito - 1min18s983
8 – THIAGO CAMILO – 1min19s012
9 – Átila Abreu - 1min19s043
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10 – Felipe Lapenna - 1min19s085
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