INFINITI RED BULL RACING
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ FORMULA 1 2014
GP ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, Γύρος 18/19
Πίστα: Autodromo Carlos Pace
Μήκος: 4.309
Γύροι: 71
Στροφές: 15
Τύποι ελαστικών: Μαλακή και μέση γόμα
Τελική κατάταξη: 1. Rosberg, 2. Hamilton, 3. Massa
Σε παράσταση με πρωταγωνίστριες τις W05 Hybrid εξελίχθηκε και ο αγώνας του Interlagos, αυτή
τη φορά με τον Nico Rosberg να επικρατεί. Την ίδια ώρα ο Sebastian Vettel έβγαινε νικητής στη
μάχη με τους δύο οδηγούς της Ferrari, με την πέμπτη θέση να τον φέρνει πλέον τέταρτο στη
βαθμολογία οδηγών. Μία θέση πίσω από τον Daniel Ricciardo, που εγκατέλειψε για δεύτερη φορά
φέτος, ολοκληρώνοντας έτσι το σερί 15 συνεχόμενων παρουσιών σε βαθμολογούμενες θέσεις.
#1 SEBASTIAN VETTEL
Εκκίνησε: 6ος
Τερμάτισε: 5ος
«Έκανα πολύ καλή εκκίνηση αλλά φτάνοντας στη στροφή 4… ίσως επειδή δεν είχα τις καλύτερες
αναμνήσεις από τη σύγκρουση που είχα εκεί πριν από δύο χρόνια κι επειδή δεν γνώριζα πόσο
επιθετικά θα την προσέγγιζε ο Kevin (Magnussen), του άφησα ίσως περισσότερο χώρο απ’ ότι θα
έπρεπε. Άνοιξα πολύ την τροχιά μου και έχασα δύο θέσεις γιατί δεν είχα την απαιτούμενη φόρα
στην έξοδο της στροφής. Στη συνέχεια έπρεπε να παλέψω σκληρά για να ανακτήσω αυτές τις δύο
θέσεις, πράγμα που κατάφερα με αρωγό τη στρατηγική της ομάδας. Ήλπιζα να κερδίσω μία ακόμα
θέση και να τερματίσω τέταρτος, όμως και πάλι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μένα».
#3 DANIEL RICCIARDO
Εκκίνησε: 9ος
Εγκατέλειψε
«Φτάνοντας στην πρώτη στροφή, το μονοθέσιο μου κινήθηκε προς τα δεξιά – κατάλαβα αμέσως
πως υπήρχε πρόβλημα. Επέστρεψα στα pit και η ομάδα με ενημέρωσε πως είχε καταρρεύσει η
ανάρτηση. Αναγκάστηκα λοιπόν να εγκαταλείψω. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ένας βαρετός
αγώνας, ήμουν κοντά στους προπορευόμενους αλλά όχι τόσο ώστε να έχω ενδιαφέρουσες μάχες.
Θα ήθελα να απολαύσω περισσότερο αυτόν τον αγώνα, πράγμα που δεν συνέβη. Είναι κρίμα γιατί
μέχρι τώρα είχα ένα πολύ καλό σερί αλλά δεν πρέπει να είμαι άπληστος. Θα ήθελα να βρεθώ στο
βάθρο στον τελευταίο αγώνα της σεζόν».

