Copa Brasil – Breno Lima venceu com categoria a segunda classificatória da Senior B
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Corrida da “Bezona” não foi modorrenta, como esperado, teve muita movimentação e
emoção
Weldes Campos caiu da ponta para terceiro, com Rafael Pastorello ganhando
duas posições e assumindo a ponta da corrida.
Well, bate-bate na largada é de hábito na “Novatos Senior”. Com isso Breno Lima também
ganhou várias posições (5) e assumiu a P2 da corrida, Rodrigo Felipe era o quarto e Rodrigo
Morelli, outro que largou muito bem, na P5, após largar no final do pelotão, por não ter corrido a
Classificatória 1.
O “divertido” era que estava tudo “cosmicamente intercalado”, já que o primeiro era um
paulista, o segundo um mineiro, outro paulista o terceiro e mais um mineiro em quarto, para
fechar o top five com mais um paulista. Só o sexto era um “catarina”, Gonçalo Allage.
Os cinco primeiros andavam próximos e, na nona volta, Breno Lima atacou Pastorello, que não
resistiu e cedeu a liderança da corrida. Na última volta Rodrigo Silva também atacou o P3
Weldes Campos, assumindo o posto que Campos não conseguiu defender.
E assim terminou a corrida...

Confira o resultado da 2a Prova Classificatoria - PSKB
1) 789-Breno F C Lima (FMA),
2) 113-Rafael Pastorello (FASP), a 0.197
3) 77-Rodrigo Silva Felipe (FMA), a 0.596
4) 90-Weldes da Silva Campos (FASP), a 1.233
5) 27-Rodrigo Morelli Pereira (FASP), a 1.899
6) 92-Celestino Diaz Suarez (FADF), a 7.793
7) 7-Sandro Cibien (FAEES), a 8.371
8) 121-Gonçalo Bonet Allage (FAUESC), a 11.799
9) 79-Rafael Dornas Ramos (FMA), a 14.665
Melhor volta: Rodrigo Silva Felipe ( 77), 55.575 (), 12ª volta
A transmissão do Planet Kart na Copa Brasil de Kart conta com apoio da (melhor) agência
de turismo do Brasil, a
NVJ Turismo ,
que vale à pena ser visitada e cuidadosamente marcada nos seus favoritos.
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