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Finalmente, após uma exaustiva maratona de corridas, encerrou-se a prova Final da F4
Graduados, que fechou as cortinas da 21ª edição da Copa Brasil de Kart, certame oficial
da CBA, que teve como palco o belíssimo Kartódromo Internacional Beto Carrero,
localizado na cidade de Penha, em Santa Catarina.
Região belíssima e de gente bonita e
hospitaleira, Santa Catarina é sempre prazeirosa de se efetivar a cobertura de eventos do
mundo da velocidade, pelo que a saudades já preenche o coração, mesmo antes de partirmos
para nossos lares.
Well, na corrida Final da classe “four stroke”, Murilo Fiore tomou a ponta na largada, seguido
pelo goiano João Rosate. Aparentemente a dupla resolveu se ajudar, para abrirem vantagem
do restante do pelotão e só brigarem entre sí no finalzinho da corrida.
Bem, não deu certo... Ricardo Pinheiro e Rafa Prada não permitiram a execução dessa
estratégia e colaram no dou, até na sexta volta, quando Pinheiro deu o bote e assumiu a ponta
da corrida, deixando Rosate em segundo, Prada em terceiro e Fiore, mais atrás, na P4. O
paranaense Diego Said era, então, o quinto colocado.
Lap 12 e João Rosate foi para o ataque definitivo, superou Pinheiro e assumiu a ponta da
corrida. Rápido como poucos, o Nigel Mansel do cerrado ia ser difícil de ser alcançado. Prada
era o P2 e Pinheiro o terceiro. Murilo Fiore e André Novaes completavam o então top five.
Volta 16, restando apenas 5 giros para o encerramento, Rafael Prada emparelhou no miolo do
circuito e tomou a P1 de Rosate. Thunde versus Techspeed. Santa Catarina versus Goiás. E
Rosate se deu bem, passou Prada e conseguiu abrir um tantinho só, mas suficiente para
espirar. Mais ainda porque Pinheiro colou perigosamente em Prada.
Então... como sempre em corrida de quatro tempos, a última volta é mais cheia de mistérios
que filme do Hitchcock. Os três foram para o tudo ou nada e emparelharam em um perfeito
three wide na penúltima curva. Deu Santa Catarina! Rafael Prada fez o drible do gato e entrou
na reta final como ponteiro. Recebeu, do Diretor de Provas Bruno Barônio a consagradora
bandeirada final, que lhe concedeu o sonhado título de Campeão da Copa Brasil de Kart.
Campeão de um grande evento nacional oficial, que contou com a presença de pilotos da
Stock Car, da Formula 2, Sprint Race e outras categorias do automobilismo nacional e
internacional.
Ricardo Pinheiro é o vice-campeão e João Rosate o terceiro colocado. Todos grandes pilotos.
Botas de primeiríssima linha, que só engrandeceram o kartismo nacional com suas belas
performances neste evento chapa branca.
Murilo Fiore e Diego Said, também combativos competidores, completaram o quinteto que foi
ao pódio final desta Copa Brasil de Kart.
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PROVA FINAL - F4 G
1) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC),
2) 27-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), a 0.295
3) 58-JOÃO VITOR ROSATE (FAUGO), a 0.403
4) 325-MURILO FIORE (FPRA), a 2.772
5) 71-DIEGO DIAS SAID (FPRA), a 6.320
6) 227-PEDRO GUILHERME LIMA (FAUGO), a 6.481
7) 7-GIULLIANO TAINO FORCOLIN (FASP), a 6.656
8) 5-ANDRÉ MACEDO MARTINHO (FADF), a 10.113
9) 91-LUCCA CROCE (FASP), a 10.230
10) 26-CAUÃ PAULO MENDES (FPRA), a 11.332
11) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), a 11.525
12) 11-DANIEL SILVA CARNEIRO (FAUGO), a 12.198
13) 14-DIEGO FREITAS (FAB), a 13.033
14) 59-BRENO Y. G. MONTEIRO (FAUGO), a 13.544
15) 54-DIOGO OLIVEIRA MOSCATO (FAB), a 17.088
16) 82-DAVI PAYARO PISANI (FASP), a 17.305
17) 12-SINDER BITTON NETO (FAERJ), a 18.243
18) 127-JOÃO VITOR COELHO (FAUESC), a 20.463
19) 700-JOÃO CAVALCANTI BITTENCOURT (FAUESC), a 20.744
20) 2-ANDRÉ LUIZ C. NOVAES (FMA), a 3 voltas
21) 777-SANDRO PEREIRA CIBIEN (FAEES), a 6 voltas
22) 28-ANDRÉ SALMORIA (FAUESC), a 9 voltas
23) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), a 13 voltas
Melhor volta RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (27), 56.116 (), 15ª volta
Cronoelo Cronometragem
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