
Vettel ramane cu titlul
Presa spaniola a scris, miercurea trecuta, despre o inregistrare video care il arata pe germanul Sebastian
Vettel depasind sub steaguri galbene la Marele Premiu al Braziliei, cursa in urma careia a devenit pentru a
treia oara campion mondial, si ca, potrivit regulamentului, Ferrari poate depune o contestatie pana vineri.

  
  Daca ar fi fost gasit vinovat, germanul ar fi fost sanctionat cu o penalitate de 20 de secunde, care l-ar fi
retrogradat de pe locul 6 pe locul 8. in aceasta situatie, Fernando Alonso, ocupantul locului doi in
Brazilia, ar fi devenit campion mondial avand un punct mai mult decat rivalul sau. 
  
  inregistrarea la care face referire mass-media iberica, efectuata in conditii de vizibilitate precara din
cauza ploii, cu o camera instalata pe monopostul Red Bull, il prezinta pe Vettel intrecand un monopost
Toro Rosso, in timp ce ecranele de pe marginea portiunii respective de pista clipesc in culoarea galbena,
avertizare care interzice depasirile. Pilotul de la Red Bull dubleaza monopostul francezului Jean-Eric
Vergne cu cateva fractiuni de secunda inainte sa intre in sectorul in care monitoarele afisau culoarea
verde. 
  
  Un oficial al FIA a declarat pentru Autosport ca in timpul cursei nu a fost raportat niciun incident cu
privire la o depasire sub steaguri galbene. Totodata, analizandu-se culorile afisate de ecranele luminoase
si steagurile fluturate de stewarzii aflati in posturile de pe marginea pistei, s-a stabilit ca Vettel a depasit
dupa ce a trecut de o semnalizare cu steagul verde. 
  
  Ecranele luminoase sunt folosite pentru a creste vizibilitatea semnalizarilor, ca o solutie complementara
sistemului clasic, cu steaguri fluturate de stewarzi. Monitoarele sunt rareori instalate in acelasi loc in care
se afla un post de steward. La Interlagos sunt 22 de posturi cu steag si 16 ecrane luminoase. 
  
  Potrivit FIA, ultimul ecran care afisa culoare galbena era instalat cu 100 de metri inaintea unui post de
steward. in turul 4, in momentul in care Vettel a trecut de acesta din urma, oficialul a fluturat steagul
verde, aceeasi culoare pe care o afisa si urmatorul panou luminos. 
  
  La introducerea sistemului cu ecrane luminoase, in urma cu cinci ani, directorul de curse al FIA, Charlie
Whiting, le-a specificat pilotilor ca in cazurile in care sunt instalate consecutiv un steag si un panou,
intotdeauna conteaza primul. 
  
  Pilotii trebuie sa actioneze cu atentie si orice depasire este interzisa strict in "zonele galbene", indicate
cu steaguri de culoare galbena si cu ecrane luminoase de aceeasi culoare. in cazul in care un pilot
efectueaza o depasire, el este sanctionat cu "drive through", o trecere pe la boxe, daca decizia se ia in
timpul cursei sau cu 20 de secunde adaugate timpului inregistrat la final, daca incidentul s-a petrecut
aproape de sfarsitul Grand Prix-ului sau a fost investigat dupa acesta. 
  
  Totodata, pilotii sunt alertati de zonele cu restrictii printr-un indicator situat la bordul monoposturilor.
Indicatorul galben de pe volanul lui Vettel a fost galben tot timpul si acest lucru a amplificat controversa.
insa daca exista vreo nepotrivire intre ceea ce este afisat pe display-ul monopostului si celelate sisteme de
avertizare, atunci steagurile fluturate si ecranele de pe marginea pistei trebuie luate in considerare. 
  
  Sesizare de la Ferrari 
  
  Ferrari a cerut oficial Federatiei Internationale de Automobilism sa clarifice daca germanul Sebastian
Vettel l-a depasit pe francezul Jean-Eric Vergne sub steaguri galbene la Marele Premiu al Braziliei.
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Managerul echipei Ferrari, Stefano Domenicali, i-a scris, miercuri seara, presedintelui FIA, Jean Todt,
solicitandu-i sa ofere explicatii detaliate ale imprejurarilor in care s-a efectuat depasirea. "Asteptam
clarificari cu privire la depasirea efectuata de Vettel", a precizat un purtator de cuvant al scuderiei. 
  
  Initial, Ferrari precizase, prin intermediul purtatorului de cuvant Luca Colajanni, ca scuderia nu
intentioneaza sa se adreseze FIA in acest caz. Este posibil ca oficialii echipei de la Maranello sa se fi
razgandit la presiunea pilotului Fernando Alonso, actualul vicacampion mondial. 
  
  Sebastian Vettel a devenit campion mondial pentru a treia oara consecutiv, dupa ce a ocupat locul 6 in
ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Braziliei, disputata duminica,
cursa fiind castigata de britanicul Jenson Button de la McLaren-Mercedes. Rivalul sau la titlul mondial,
spaniolul Fernando Alonso de la Ferrari, a terminat pe locul 2 la Interlagos. 
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