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Fórmula 1 chegou no Azerbaijão. O Grande
Prêmio da Europa não deixou praticamente ninguém de fora, e os fãs sentiram com ansiedade
cada momento da corrida, que terminou com a vitória
do piloto da Mercedes Nico Rosberg. Ele entrou na história como o primeiro a vencer o circuito de Baku City.
É bem possível que o sucesso na etapa de Baku ajude o
piloto alemão a conquistar o título mundial.
O Azerbaijão se estabeleceu há muito tempo como
uma potência dos esportes e as principais competições
são realizadas aqui com uma invejável continuidade.
Em 2015, Baku sediou os primeiros Jogos Europeus,
que foram um grande sucesso. Em 2016 foi sediada a
Olimpíada Mundial de Xadrez e em 2017 foi sediada os
Jogos de Solidariedade Islâmica. Os esportes estão firmemente estabelecidos na política de estado, e os principais eventos esportivos já estão programados para os
próximos anos.
Neste contexto, a chegada da Fórmula 1 ao
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Azerbaijão abriu um novo capítulo na sua história esportiva. As “corridas da realeza” sempre foram para
poucos selecionados, e os fãs sempre foram atraídos
por motores barulhentos e a capacidade de observar
ultrapassagens rápidas e velocidades extremas, que os
bólidos desenvolvem na pista. E no automobilismo de
Baku, os fãs conseguiram o que desejavam. No entanto,
tudo isso é apenas a ponta do iceberg, e por trás do
Grande Prêmio da Europa há um trabalho verdadeiramente monumental de seus organizadores, que fizeram
todo o possível para manter a Fórmula 1 em Baku no
mais alto nível.
Então, o que torna o circuito da cidade de Baku diferente de outros circuitos de Fórmula 1?A extensão da
pista, que tem 20 curvas, é de 6 quilômetros e possui
características próprias. Uma das características especiais do circuito de Baku, que não tem em nenhuma
outra pista de Fórmula 1, é que no trecho da Avenida
Neftchilar, os carros de corrida seguem em direções

www.irs-az.com

5, INVERNO 2020

www.irs-az.com

55

Esportes

opostas e a segurança é garantida por uma divisória especial de concreto. Em seu ponto mais estreito perto
de Ichari Shahar, a largura da pista não ultrapassa 7,6
metros. Ou seja, ultrapassar neste local é simplesmente impossível. Mas a visão de bólidos emergindo da 12ª
volta contra o fundo da muralha da fortaleza é de tirar o
fôlego do público.
O chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone disse: “Se todos os organizadores fizessem os esforços que fazem
aqui, seria ótimo. Eles trabalharam de uma maneira incrível. A pista estava muito boa. Eu queria ter certeza de
que os carros passariam pela velha fortaleza para que
essa filmagem aparecesse na transmissão de TV, e foi
assim que aconteceu. Claro, houve alguns problemas,
mas tudo bem, porque realizamos a corrida pela primeira vez aqui. ”
Uma corrida na cidade requer mais esforço do que
nas pistas de corrida. Isso é fácil de entender, pois não
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é fácil construir uma pista pelo centro da cidade, cobrindo todos os pontos turísticos e tornando a corrida
verdadeiramente única. A agência do arquiteto alemão
Hermann Tilke foi responsável pela execução do projeto. “A cultura e a história de Baku se tornaram uma parte
fundamental deste projeto. Ao projetar a configuração
da pista, queríamos mostrar a beleza dos locais históricos da cidade e sua modernidade. E o maior desafio foi
o desenvolvimento da configuração – com uma pista
na cidade é sempre difícil, porque utilizam a arquitetura
existente.
Houve problemas, mas resolvemos com sucesso
junto com os organizadores. Não existe outra pista semelhante no mundo - e é uma das mais interessantes
do calendário. Mesmo em comparação com outras pistas urbanas, a pista em Baku é única ”, disse Tilke.
Para avaliar o significado do Grande Prêmio da
Europa, precisamos falar sobre a história da Fórmula 1,
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cujas raízes estão no Grande Prêmio do Campeonato
Europeu de Automobilismo, que aconteceu nas décadas de 1920 e 1930. Em 1946, a Federação Internacional
de Automobilismo (FIA) introduziu regras para a denominada Fórmula 1, que entrou em vigor em 1947. O primeiro campeonato mundial nesta classe de carros foi
realizado em 1950 e foi vencido pelo italiano Giuseppe
Farinain com um Alfa Romeo.
Mas a “era de ouro” da Fórmula 1 começou em 1981,
quando o Acordo Concorde - um documento que regulamenta as relações entre as equipes da Fórmula 1 e
a FIA - foi assinado. Sob o acordo, todos os direitos de
transmissão pela TV das corridas de F1 foram concedidos a uma empresa recém-formada chamada Formula
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One Promotions and Administration (FOPA) (mais tarde conhecida como Formula One Management), cujo
diretor é Bernie Ecclestone. Desde então, Ecclestone é
conhecido como o “chefe da Fórmula 1”, e com razão.
O campeonato atual consiste em 21 etapas, uma das
quais sediada em Baku.
A corrida de estreia na capital do Azerbaijão correspondeu às expectativas dos fãs. Os pilotos chegaram à
Baku vindos de Montreal, que sediou o Grande Prêmio
do Canadá, por isso não tiveram tempo de se adaptar.
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A etapa de Baku foi a oitava da temporada, sendo que
a primeira foi realizada com a vantagem de representantes da equipe Mercedes. Em particular, Nico Rosberg
venceu quatro corridas e Lewis Hamilton - duas. Em
caso de sucesso no Grande Prêmio da Europa, Hamilton
poderia vencer seu parceiro e liderar a classificação geral. Portanto, a intriga era muito interessante.
Baku se tornou uma cidade de sorte para Rosberg,
que venceu o “Grand Slam” em uma única etapa. Ou
seja, ele conquistou a pole position, liderando do início ao fim e estabelecendo o melhor tempo por volta.
“Correu tudo bem! Na corrida, senti que podia fazer
tudo o que quisesse, como se não houvesse risco de
erro. Estou muito feliz, vim para Baku pela primeira vez e
consegui! A pista é ótima ”, disse Rosberg.
Paralelamente, o piloto da Sahara Force India, Sergio
Perez, que ficou com o terceiro lugar, ganhou o prêmio
especial “Motorista do Dia”. “Eu sabia que havia hipóteses de subir ao pódio, mas foi muito difícil chegar a
esse resultado. Decidimos passar para a versão com um
único pit stop bem cedo e, quando voltei para a pista,
imediatamente fui pressionado por Hamilton.
Tive de correr com força total imediatamente, e conwww.irs-az.com
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ter Lewis foi incrivelmente difícil. Então eu criei uma
lacuna e comecei a atacar Kimi Räikkönen da Ferrari.
Pareceu que em algum momento o carro de segurança
deveria ter aparecido na pista - é inacreditável, mas passamos sem ele”, observou Perez em entrevista coletiva.
Ao mesmo tempo, a Ferrari confirmou o status do
concorrente mais próximo da Mercedes - Sebastian
Vettel ficou em segundo lugar. “A equipe não desistiu
e trabalhou em harmonia. Durante a corrida não sabíamos quão rápido Lewis Hamilton e Sergio Perez seriam
capazes de chegar e, portanto, era importante criar uma
grande brecha. Estou surpreso que os carros de segurança nunca apareceram, mas no geral foi uma ótima
pista e tivemos um fim de semana maravilhoso ”, enfatizou Vettel.
O piloto da Toro Rosso, Daniil Kvyat, também ficou
impressionado com o Grande Prêmio da Europa. “Acho
que nesta pista é preciso coragem”, disse o russo. “É preciso ter coragem para atacar em tal circuito. É preciso
ir ao limite e, no caso de cometer o menor erro, você
será punido. Gostaria de ver mais pistas como Baku na
Fórmula 1.
Por sua vez, a vitória no Grande Prêmio da Europa
www.irs-az.com

fortaleceu a posição de Rosberg na classificação pessoal. Ele tem 141 pontos, enquanto seu companheiro
de equipe Hamilton (117) é o segundo. Vettel (96) está
na terceira posição. No Campeonato de Construtores, a
Mercedes consolidou sua liderança (258 pontos) ainda
mais e é seguida pela Ferrari (177) e Red Bull (140).
Em geral, a estreia no Grande Prêmio da Europa em
Baku foi maravilhosa. E para os que estiveram envolvidos na sua organização, o momento mais importante
do fim de semana foi a filmagem panorâmica transmitida pela televisão. Na verdade, os organizadores foram
ao limite, criando um verdadeiro banquete para os fãs.
Durante todo o final de semana da corrida, a chamada
“Vila F1” localizada na avenida beira-mar onde os visitantes puderam participar de sessões de autógrafos
dos pilotos e se divertir com seus ídolos. Zonas recreativas foram organizadas e, após as corridas, concertos
de cantores famosos de todo o mundo - Chris Brown,
Enrique Iglesias e Pharrell Williams - foram realizados no
boulevard. Assim, o festival de Fórmula 1 em Baku será
lembrado pelos fãs por muito tempo, e no ano seguinte
voltará aqui novamente.
Nós já estamos te esperando!
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