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Fábio Mota conquista ceptro dos rookies
Fábio Mota conquistou o primeiro lugar entre os estreantes na Corrida Curta do programa de Jarama da Clio Cup
España, garantindo o triunfo no Challenge Rookies, um ceptro que demonstra a sua forte competitividade ao longo de
toda a temporada.
O jovem de Gaia tinha já evidenciado nas qualiﬁcações de ontem ter um bom ritmo no traçado situado nos arredores de
Madrid e hoje voltou a evidenciar andamento para se bater pelos lugares da frente, concluindo a prova matinal no sexto
posto da geral, vencendo entre os estreantes.
A segunda corrida foi disputada sob condições climatéricas instáveis, tendo Fábio Mota escolhido com a sua equipa
disputar a prova com pneus slicks. A opção não se revelou a melhor, uma vez que a chuva aumentou a sua intensidade
com o decorrer das voltas, mas um problema de motor acabaria por ditar o abandono do português. “O resultado já
estava condicionado pela nossa escolha de pneumáticos, acabando o abandono por não ter o impacto que poderia ter.
No entanto, na primeira corrida evidenciámos um ritmo muito bom, o que nos permitiu terminar no sexto posto da
geral e vencer a classiﬁcação dos estreantes”, apontou o piloto apoiado pela Würth, Sika, Projectiva, Seraﬁm Marques,
Wetor e Glassdrive.
A conquista do ceptro reservado aos rookies acaba por ser o desfecho de uma temporada muito positiva para Fábio Mota,
que este ano resolveu deixar as provas de GT’s para se dedicar às competições de carros de Turismo. “Quando decidimos
regressar aos Turismos e ingressar na Clio Cup España, sabíamos que teríamos um desaﬁo enorme pela frente, dada a
competitividade da competição e também a singularidade deste tipo de troféus. Apesar de não termos feito muitos
testes, evoluímos muito ao longo da época e a conquista deste título demonstra a validade do nosso projecto e é
também uma forma de agradecermos o apoio que os nossos patrocinadores nos concederam durante toda a época”,
concluiu o português.
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