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Editorial

Agora somos
PIT STOP, outra vez
Paulo Torino - paulo_torino@yahoo.com.br

Voltamos a escrever sob a marca
tradicional do PIT STOP, o jornal que
nasceu em 1993 e desapareceu do
papel em 2017
Até antes da pandemia, a revista News
ocupou seu espaço na forma digital,
mas agora, com a possibilidade de
voltarmos as coberturas in loco,
queremos ser credenciados como
antigamente - os jornalistas que
escrevem no PIT STOP e no
CORRIDAONLINE, é claro.
Preenchemos aquelas páginas em
papel durante 24 anos e ainda temos
saudades daqueles tempos. É bem
verdade que estamos muito distantes
da nossa sede, das corridas do Rio
Grande do Sul, mas o nosso olhar para
o automobilismo continua o mesmo,
apaixonado pela velocidade.
Os nossos ex-colaboradores, também
serão muito bem vindos nestas páginas
européias.

MONACO GRAND PRIX HISTORIC

Foi necessário esperar mais de um ano para
ver o que estava programado para acontecer
em 2020. A pandemia Covid-19 adiou o
espetáculo e ainda privou o público e os fãs de
assistir livremente o Monaco Grand Prix
Historic. Mas a etapa aconteceu e foi como
entrar em uma tela do cinema e viver tudo
outra vez...

Perto da meia-noite, quando todos já estavam dormindo, os
comissários desportivos da CBA, em Goiânia, escreveram um novo
resultado e foram também dormir.
Na segunda-feira, quem olhou o site da categoria, não soube das
alterações. (Nós), não recebemos os releases oficiais da prova,
que sempre chegam através do correio eletrônico e nem mesmo
as fotos da etapa estavam publicadas no site oficial. - Será que
tudo que assistimos não aconteceu?

Monaco Grand Prix Historic
23 a 25 abril

Onde o
tempo
parou

Fotos: Twitter ACM

12° Monaco Grand Prix Historic

Desde 97 eles correm em Mônaco.
Os pilotos são os próprios donos dos
carros e o espetáculo é um filme de
nostalgia sem fim...

O final de semana, de 23 a 27 abril, foi acompanhado ao vivo, com
transmissão no cabo e na internet, e o que era para ser uma festa
terminou em drama. A 12ª edição será lembra para sempre como
aquela em que ‘tiraram’ a vitória dos anfitriões.

A ideia nasceu no final dos ano 90 e desde lá, de dois em dois
anos, os proprietários dos carros de corrida mais fabulosos da
história correm nas ruas do Principado. É uma competição para
poucos, mas como tudo que é para poucos - é excelente.

A Ferrai foi o tema central dentro das
homenagens programadas pela comemoração
dos 70 anos da Scuderia italiana. Chamaram Jean
Alesi e René Arnoux, que pilotaram os míticos
312-B, os mesmos que um dia foi acelerado por
Niki Lauda. E desde o sábado tudo conspirou
contra os ex-pilotos da F1. Arnoux bateu na
classificação e Alesi, que havia conseguido o
segundo tempo, foi surpreendido na corrida do
domingo.

12° Monaco Grand Prix Historic
Domingo – Dia de Grand Prix

Na sessão de classificação, René Arnoux passou do limite e bateu
a Ferrari#28 312B3, quando abria a quarta volta rápida. Era o
ponto final da sua participação em Mônaco, aos 72 anos de
idade.

O francês fez ótima largada, partiu com tudo e assumiu a liderança na

O piloto francês Jean Alesi, de 56 anos, fez ótima largada, a Ferrari#27 V12 partiu
com tudo e assumiu a liderança antes da primeira curva. Mas, havia um piloto
alemão, vencedor três vezes das 24 Horas de Le Mans, que não iria aceitar andar
atrás do ex-F1.

12° Monaco Grand Prix Historic

Depois de 14 voltas, onde os dois carros estavam separados por
milésimos de segundo, aconteceu o toque. Faltavam apenas
mais duas voltas para o fim e Marco Werner tratou de empurrar
a Ferrari para o muro, bem em frente aos boxes dos italianos.

O Lotus 77 seguiu e venceu, enquanto o tesouro vermelho de
1976 ficava pregado no muro.
Leclerc e Verstappen prestigiaram a corrida
Depois da bandeira vermelha,
tardia, Werner foi penalizado
e caiu para terceiro, subindo
contrariado ao pódio. O
troféu de 1° colocado ficou
com o piloto do March, mas
ninguém queria levar os
prêmios para casa.

A reunião destes competidores é um dos momentos mais espetaculares que o
automobilismo clássico pode proporcionar na Europa. São inúmeras as competições
anuais promovidas pelas associações de milionários, lideradas, essencialmente, por
pilotos britânicos, franceses, suíços e alemães. Com algumas participações fixas de
pilotos executivos espanhóis e japoneses, entre outros.

Monaco Grand Prix Historic

Separados por classes, as corridas são
geralmente curtas, onde não falta
emoção e muita vontade de vencer.

Série B - Os Fórmula 1 e F2 antes de 1961

Aqui estava o Maserati 250F #38 que anteriormente foi pilotado por
Maria Teresa de Filippis, agora vencendo nas mãos do espanhol
Guillermo Fierro-Eleta. Em segundo chegou o Lotus 16 #28 de Max
Smith e a Ferrari Dino 216 de Alex Birkenstock#36, que foi inscrita em
comemoração à última vitória de um carro de F1 com motor dianteiro,
em Monza, há 61 anos.

Série A – Pré-Guerra
O Talbot-La go#22 de Cristian
Traber brilhou desde as sessões de
treinos li vres e a sua vi tória foi
consagradora . Em segundo, o
Buga tti 35B de Ni klas Halusa e,em
tercei ro, o Masera ti 6 CM de Ewen
Sergi son.

FÓRMULA 1

2ª Round – Itália GP Dell´Emilia Romagna – Ímola

Verstappen
Quase perfeito

FÓRMULA 1 – 2ª Etapa Itália/Ímola

16 -18 abril 2021

Em uma corrida ‘quase perfeita’,
Max Verstappen venceu de
forma incontestável o GP Ímola,
‘vingando-se’ da melhor forma
da ‘maldição italiana’ que o
perseguia.
A corrida foi interrompida com
bandeira vermelha devido ao
enorme acidente na curva
Tamburello entre Valtteri Bottas
e George Russell, no mesmo
instante em que Lewis Hamilton
ficava preso na brita.

Verstappen foi brilhante na
chuva e no piso seco. O
holandês sempre manteve
Hamilton à distância e cometeu
um único erro, quando saiu da
pista na relargada do terceiro
Safety Car, mas teve a sorte de
manter a liderança após a
relargada.
Na terceira colocação chegou o
McLaren de Lando Norris, que
também fez uma ótima corrida.
Próxima Etapa:
GP PORTUGAL – 30, 02 maio

FÓRMULA 1

3ª Round – GP PORTUGAL

Bottas estragou
a festa de Hamilton
(por apenas 20 voltas)

FÓRMULA 1 – 3ª Etapa Portugal – Portimão, Algarve

Antes da corrida:

Quando todos achavam que
Lewis Hamilton faria a 100ª pole
position da carreira na F1, em
Portugal, Valtteri Bottas negou a
estatística. O piloto inglês até foi
o mais rápido da classificação
(1:17.968), só que registrou essa
passagem no Q2. No Q1, andou
em (1:18.355) - 0,007, enquanto
o finlandês (1:18.348). Fica para
a Espanha... ou Mônaco.
A corrida:
É triste não ter a TV ligada no
cabo. Distante milhares de
quilômetros do sinal da TV
Bandeirantes, temos que nos
contentar com o rádio, a corrida
em quadrinhos, a narração
escrita, fotos e o replay...
Ah! Bottas, só 20 voltas na
frente! E ainda por cima o
Hamilton passou por fora?
Não poderia ser mais fácil.
1° Hamilton
2° Verstappen
3° Bottas

Próxima Etapa:
GP ESPANHA – 07, 09 maio

30 – 1° maio 2021

Fotos: Duda Bairros/Luis França/Victor Eleutério

STOCK CAR

1ª Etapa Goiânia - 25 abril

Foi assim – “Não, foi assim”...

STOCK CAR - 1ª Etapa Goiânia

RELEASE OFICIAL:

seg., 26 de abr. às 16:47
O Brasil e o mundo esperavam com ansiedade a 1ª etapa da Stock Car de
2021, em Goiânia. Era a estreia das transmissões na TV Bandeirantes, ou
tudo franqueado no YouTube – espetacular! Trinta e dois carros no grid,
barulho bonito, tempos iguais. Cacá largou na pole depois de três anos.
Assistimos duas corridas muito disputadas, lembrando os bons tempos
da TC 2000 Argentina. Teve até carro fora da pist a e a prova prosseguiu
sem a interferência do Safety Car – Até pensei: “Que beleza, será que
trocaram o diretor de prova?”
Da Itália: Paulo Torino

Na segunda-feira, queria mais, ver as fotos e ler o release oficial da
prova, que sempre chega através do correio eletrônico, desde os
tempos do Velopark. – Nada, nem no site oficial da categoria havia
qualquer informação sobre a corrida.

- Será que tudo que assisti não aconteceu?
Mais tarde... Manchetes do site Grande Prêmio:

Quase meia-noite, CBA divulga 16 punições e altera
completamente 1ª etapa da Stock Car
Punições mudam classificação, mas Serra segue líder. Di Mauro é 2º
Maurício vence corrida 2 com mais paralisações do que bandeira verde

Cacá Bueno

Stock Car estreia novo formato com ritmo
alucinante e muitas ultrapassagens
CBA puniu diversos pilotos após a prova, incluindo o
campeão Ricardo Maurício e Felipe Massa
Com duas provas disputadas
em ritmo alucinante, a Stock
Car Pro Series estreou seu
novo formato com uma
promessa de que a
temporada 2021 pode se
desenhar como uma das mais
emocionantes da história.
Brigas constantes,
revezamento na liderança e
expectativa do começo ao
final dominaram o dia no
autódromo de Goiânia. Pela
primeira vez as duas provas
foram disputadas sem
interrupção – com apenas
uma volta para inversão dos
dez primeiros após a
bandeirada da corrida inicial.
Em uma demonstração de
gala da equipe Eurofarma RC,
Daniel Serra e Ricardo
Maurício venceram as duas
provas válidas pela primeira
etapa da Stock Car Pro Series,
no domingo. Foi destaque a
performance impecável de

Daniel Serra, que venceu a
primeira prova e saiu da pista
como o maior pontuador da
etapa.
As corridas

Serra largou em segundo e já
na primeira volta tomou a
ponta do pole position Cacá
Bueno, mas chegou a perdera
dianteira para Ricardo
Maurício logo após o pit stop.
Uma volta depois, no entanto,
o atual campeão rodou na
Curva 1, caindo para nono e
entregando a liderança para o
companheiro e rival Daniel
Serra. Cacá Bueno chegou em
segundo, com Cesar Ramos
terminando a seguir.
A segunda prova foi iniciada
com o novo procedimento de
inversão de grid com os carros
em andamento, uma estreia
que ocorreu sem problemas.
Na largada, o pole Gaetano Di

Mauro manteve a ponta,
com um agressivo Ricardo
Maurício no segundo posto.
A dupla duelou até a quarta
volta, quando Maurício
superou Di Mauro para não
mais perder a dianteira e
conquistar a segunda vitória
no para a equipe do
preparador Rosinei Campos.
A próxima etapa da Stock Car
será disputada no dia 16 de
maio, em Interlagos, com
duas corridas de 30 min. Para
‘ encaixar na Brand “.

Felipe Massa

STOCK CAR - 1ª Etapa Goiânia

Após reclamações dos pilotos
posteriores a bandeirada e a
subsequente análise de
dados, câmeras e evidências,
a Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA)
anunciou algumas
modificações nos resultados
finais das duas corridas
realizadas em Goiânia no
último domingo.
Prova 1
- Carros #10 e #111 excluídos
da prova não realizaram o
procedimento obrigatório.
- #88 penalizado com a perda
de todas as posições no grid
da próxima etapa por
incidente entre os carros #54
e #65.

- #90, #18, #43, #80
penalização em 20s por
acionamento do push antes
da primeira volta.
- #83, punição de 20s por
sobreposição na parada
obrigatória sobre o carro #51.
Prova 2
- #5,#21, #44, #85,#30,#29
#0,#12 e #8 punidos em 5s
por ultrapassagens em
bandeira amarela durante o
Safety Car após reclamação
do #51.
- #91 desclassificado por
incidente com o carro #86.

Corrida 1
1º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 17 voltas
2º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - a 1s608
3º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 4s510
4º - Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) - a 6s145
5º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 7s965
6º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - a 8s823
7º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 10s566
8º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 10s828
9º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 10s879
10º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 13s590
11º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 16s720
12º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 17s874
13º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 19s326
14º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 22s368
15º - Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/ Cruze) - a 29s916
16º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 30s515
17º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 36s530
18º - Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 44s987
19º - Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) - a 45s099
20º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 46s020
21º - Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - a 59s301
22º - Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - a 3 voltas
23º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 5 voltas
Não completaram
Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - a 7 voltas
Sérgio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - a 8 voltas
Christian Hahn (Blau Motorsports II/Chevrolet Cruze) - a 11 voltas
Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 12 voltas
Max Wilson (Full Time Sports/Toyota Corolla) - a 16 voltas
Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - a 17 voltas

Desclassificados
Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla)
Ricardo Zonta (RCM/Toyota Corolla)

Corrida 2
1º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 12 voltas
2º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 2s492
3º - Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - a 5s225
4º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 9s978
5º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 10s022
6º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - a 11s798
7º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 12s000
8º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 12s090
9º - Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) - a 12s321
10º - Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 13s375
11º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 13s610
12º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 14s102
13º - Ricardo Zonta (RCM/Toyota Corolla) - a 14s481
14º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 14s494
15º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 17s736
16º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 21s165
17º - Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) - a 24s919
18º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) - a 25s893
19º - Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - a 56s971
20º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - a 3 voltas
21º - Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - a 3 voltas
Não completaram
Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) - a 7 voltas
Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 12 voltas
Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 12 voltas
Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - a 12 voltas
Desclassificado
Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze)
Classificação do campeonato:
1º - Daniel Serra - 44 pontos
2º - Gaetano di Mauro – 34
3º - Cesar Ramos – 32
4º - Bruno Baptista – 31
5º - Denis Navarro – 30

Rosinei Campos segue impecável no comado da equipe

WEC MUNDIAL DE ENDURANCE

1ª Etapa Spa-Francorchamps - 29 a 1° maio

Que surpresa!

WEC - 1ª Etapa Spa-Francorchamps

Após meses de negociações,
redação de regulamentos e
ajustes, iniciou o Campeonato
Mundial de Endurance.
Kamui Kobayashi vai ficar na
história como o primeiro
piloto a conseguir uma pole
position com os novos Le
Mans Hypercar, marcando
2:00.747. Um tempo mais
rápido do que o conseguido
em qualquer sessão de
treinos livres por um
hipercarro e foi 1.7 segundos
mais rápido que o carro #22
de Albuquerque.

ASSIM TERMINOU
Fotos: Gabi Tumescu/WEC

Toyota #7 largou na pole Hypercar

Pole: LMP2

LMGTE-Pro

LMGTE-Am

O que podemos esperar de um
campeonato onde apenas uma
grande equipe vence todas as
provas? Essa poderia ser uma boa
pergunta antes da largada das 6
Horas de Spa, prova que abriu a
temporada 2021 do WEC.
A Toyota venceu, é bem verdade,
mas o show foi de Matthieu
Vaxiviere, Nicolas Lapierre e
André Negrão que deram tudo de
si, e irão festejar por muito tempo
o segundo lugar do Alpine # 36,
que cruzou a linha de chegada
distante apenas 1min07seg. E
ainda estavam à frente do pole
GR010 Hybrid, Toyota #7.
Na LM P2 e GT Pro, o cenário foi
muito semelhante. O #22 Oreca
07 nas cores da United Autosports
com Filipe Albuquerque-Phil
Hanson-Fabio Scherer venceu em
sua classe, assim como o Porsche
911 RSR-19 #92 de Kévin Estre e
Neel Jani.
Finalmente, os ex-campeões da
GTE Am Nicklas Nielsen e François
Perrodo mantiveram seu status e
venceram com a Ferrari #83 488
GTE Evo.

Conversa de Box
WRC - Croácia

F1

Domingo

SÉBASTIEN OGIER
‘IMPOSSÍVEL’

VEM AÍ
CORRIDAS CURTAS

Grand Prix disputado na
distância habitual. O grid
de largada será baseadono
resultado da corrida Sprint
do dia anterior.

Sébastien Ogier (Toyota)
venceu o Rally da Croácia,
(26) a terceira etapa do
Campeonato Mundial de Rally
de 2021, após uma batalha
épica desde o Power Stage,
batendo seu rival e
companheiro de equipe Elfyn
Evans (Toyota) por 4min5seg.
Antes da vitória Ogier se
envolveu em um acidente de
trânsito, quando um
motorista de um BMW tentou
ultrapassar o Toyota pela
direita, após a parada em
uma sinaleira. Em função do
acidente Sébastien Ogier teve
que pagar uma multa de
5.000 euros por ter saído do
local do acidente, fugindo da
polícia para não ‘perder’ mais
tempo.

Na classe WRC2, apesar dos
problemas nos freios no
domingo, Mads Ostberg
(CitroënC3 Rally2) venceu à
frente de Teemu Suninen
(Ford Fiesta Rally2) e Marco
Bulacia (Skoda Fabia Rally2
Evo).
A próxima etapa do Mundial
WRC está programada para os
dias 20 a 23 maio, em
Portugal.

A Comissão da Fórmula 1
votou e aprovou no último
final de semana de abril
algo inédito na categoria.
Serão realizadas três
corridas curtas na
temporada de 2021, com
provas aos sábados. O
regulamento prevê:

Sexta-feira
Sessão de treinos livres de
60 minutos com 2 tipos de
pneus cuja escolha de
compostos é deixada a
critério das equipes. Haverá
o tradicional Q1, Q2 e Q3,
com 5 conjuntos compostos
macios disponíveis. O
resultado da qualificação
determinará a ordem de
largada da prova Sprint
marcada para o dia
seguinte.
Sábado
Sessão de treino livre de 60
minutos também com
pneus de escolha de
compostos livre.
A corrida Sprint terá 100
quilômetros com troca de
pneus obrigatória.

As Sprint Races terão uma
escala de pontos para
incentivar os pilotos a
correr riscos já no sábado
com 3 pontos concedidos
ao vencedor, 2 para o
segundo e 1 para o piloto
da terceira colocação no
pódio.
Quanto às regras do
parque fechado, eles serão
aplicados no início da
sessão classificatória de
sexta-feira. Os monopostos
começarão a corrida Sprint
no sábado sob um regime
fechado de parque. No
entanto, um número
limitado de mudanças e
ajustes poderá feito após a
qualificação.
Em caso de chuva durante
o fim de semana, as
equipes poderão receber
até 9 conjuntos de pneus
intermediário e outros
para chuva extrema.
"Estou feliz em ver a F1
abraçando novas ideias e
maneiras de interagir com
os fãs e melhorar o show
na pista através dessas
Corridas Sprint", disse Jean
Todt, presidente da FIA.

Quanto vai custar?
Nenhum detalhe financeiro
foi divulgado sobre as
Corridas Sprint. No entanto,
conforme apurou a
reportagem da revista
AutoHebdo, haverá custos
adicionais nesta
temporada, cujo teto está
fixado em US $ 145 milhões
(132 milhões de euros)
tendo como base as 21
corridas programadas. Com
a introdução das corridas
Sprint, (estima-se um
aumento de US $ 1 milhão/
827.000 euros por corrida
acima desse limite),
adiantou a publicação
francesa.
A aprovação foi feita
através de uma votação
eletrônica unânime das
equipes, da FIA e da FOM.

NASCAR

FÓRMULA E - Valência

KESELOWSKI VENCE EM
TALLADEGA

UMA COMÉDIA

Após 188 voltas, o piloto da
Equipe Penske conheceu a
sua primeira vitória na
temporada. Ele se tornou o
9º vencedor diferente em 10
corridas.

A prova também foi marcada
pelo acidente de Joey
Logano #22. O piloto da
Equipe Penske foi atingido
na traseira, perdeu o
controle e voou duas vezes.
Felizmente, o americano
escapou ileso.

A etapa de Valência
disputada entre os dias 24
e 25 foi um caos completo
para os competidores da
FE. Na primeira corrida,
chuva, acidentes e Safety
Car tornaram o
espetáculo improvável,
com um final de filme
pastelão.
No momento decisivo, o
piloto português Antonio
Félix da Costa liderava,
mas a corrida vê novo
Safety Car após um
choque entre Lotterer e
Edoardo Mortara, quando
o piloto da Porsche
permaneceu preso no
cascalho.
No momento da
relargada, após múltiplas
reduções de energia
devido aos diferentes
carros de segurança,
tornaram o final da
corrida um
acontecimento cômico.
Quase todo o pelotão de
ponta fica sem energia e
os carros vão diminuindo
a velocidade um a um.
Com bateria suficiente,
Nyck de Vries levou
vantagem sobre Antonio
Félix da Costa e o
holandês acabou
vencendo, para assumir a
liderança na classificação
dos Pilotos.

Da série produzida na Europa desde 2017

