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Uma escola
de alto nível!

èAS MELHORES IMAGENS DO CAMPEONATO DA EUROPA DE KARTING EM PORTIMÃO

110
Este o número de pilotos que 
estiveram no kartódromo de 

Portimão para a realização do 
Europeu de karting. Em pista 

foram divididos por duas cate-
gorias KF e KF Júnior, consoan-
te a idade. A primeira, acima 

de 15 anos e a segunda dos 13 
aos 15. Começam cedo...

20 ... penalizações apenas, em tantas corridas e 
tantas finais. Muito pouco, para uma discipli-
na que é disputada por vezes para além dos 
limites. Mas com os novos para-choques que 

saltavam após um toque, os pilotos foram mais 
comedidos nas manobras anti-desportivas.



Informação automóvel em www.autohoje.com

UM MOMENTO DE CONCENTRAÇÃO para Yohan Sousa, escutando as palavras do presidente 
da FPAK, Manuel Mello Breyner, também ele um dos primeiros praticantes de karting em 
Portugal. Na manga final, onde chegou, o português não se distraiu com os bastidores e bem 
procurou chegar ao “top-ten”. Depois de arrancar do 18º lugar, Yohan Sousa viu-se travado 
pela falta de rendimento do motor do seu kart, numa altura em que já estava em 12º e por 
isso acabou relegado para o 21º lugar. Muito pouco para quem podia ter ido mais longe.

ANDRIY PITS arrancou do 24º lugar para a final da categoria KF mas na partida sofreu um 
toque que o levou a entrar em pião. Em consequência deste incidente, o piloto do Zanardi/
TM caiu para 32º lugar, mas da forma como se disputam estes provas, Pits não conseguiu 
melhor que recuperar até ao 27º posto. Para estreia, chegar à final já foi bom.

JOÃO FERREIRA foi até Portimão disputar este Europeu integrado na equipa Mad Croc, 
uma opção que se revelou positiva, uma vez que o vencedor da competição utilizou 
justamente um destes chassis, mas o português não teve a sorte do seu lado e depois de 
várias contrariedades acabou por terminar a sua participação na manche de repescagem, 
falhando a presença na final.
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O CAMPEONATO DA EUROPA DE KARTING PASSOU PELO ALGARVE PARA 
A  PRIMEIRA DE TRÊS PROVAS  COM UMA MÃO CHEIA DE CANDIDATOS 
A DAREM MOSTRAS DE UM DIA OS VERMOS NA FÓRMULA 1.
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É uma escola como sempre foi, 
mas para quem pretende seguir 

uma carreira no automobilismo 
desportivo. São todos muitos jo-
vens mas aprendem depressa. Tão 
depressa quanto o ritmo a que se 
sucedem as corridas na pista. Em 
Portimão foi possivel ver, uma vez 
mais, como estes jovens se formam 
e crescem, conhecendo desde tenra 

idade pormenores técnicos e com-
petitivos que lhes acabam por dar 
o “estofo” necessário para quando 
chegarem aos escalões maiores da 
competição automóvel, se revelarem 
aptos a todos os desafios. Os casos 
mais recentes de quem chegou à 
Fórmula 1, mostram isto mesmo.
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LUCIANO CARVALHO alinhou pelos italianos da Scuderia PCR, mas não foi de todo feliz 
nesta presença no Europeu, acabando por não conseguir chegar à final, reservada para 34 
pilotos. Ainda assim fica o registo de mais uma mão cheia de conhecimentos adquiridos 
no confronto com os melhores pilotos do mundo e as melhores equipas desta disciplina.

O INGLÊS BEN HALEY foi o grande vencedor da categoria KF. O piloto que disputa também a 
categoria KZ (motores com caixa de velocidades) integrado na nova estrutura da Mad Croc, 
começou por obter apenas o 4º tempo dos treinos, mas depois, nas mangas de qualificação, 
pré-final e final, não foi incomodado por ninguém no caminho para o lugar mais alto do pódio.

ESTRUTURAS ENORMES com três mecânicos por kart, dão assistência a pilotos que pretendem 
todos eles encontrar um lugar no mundo da competição automóvel. Para isso, as equipas 
disponibilizam meios humanos fora de serie: há conselheiros técnicos, preparadores físicos e 
até psicológicos, para poderem enfrentar a dureza destas provas. E tudo começa aos 13 anos...

INSTANTÂNEOS

Nº 1331  —  14 de maio 2015 —  semana 20

PaixãoPaixãoPaixão

59 | IX

REPRESENTAÇÃO LUSA
João Botelho, Andriy Pits, 

Luciano Carvalho e Yohan Sousa, 
os quatro pilotos portugueses 

que se aventuraram a estar 
presentes nesta primeira 
prova do Campeonato da 

Europa que se realizou em 
Portimão. Um desafio enorme, 
se pensarmos que a maioria 

dos seus adversários já 
disputou outras competições 
de grande nivel, como o WSK, 

logo, apresentaram-se em 
pista com mais ritmo do que a 
representação lusa. E por isso, 

contra factos não há argumentos.
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HÁ MAIS EM NOVEMBRO
Depois deste grande evento 

levado a cabo pelos responsáveis 
do Autódromo do Algarve e 
o promotor PNC, as grandes 

competições de karting regressam 
em novembro, com a realização 
das Finais Mundiais Rotax. De 8 
a 14 vão estar no kartódromo de 
Portimão mais de 300 pilotos 
oriundos de 60 países para a 

terceira edição desta prova que 
se disputa com chassis e motores 

iguais para todos.
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