
A Melbourne es començarà a veure qui es qui a la F1 
2013. 
Després de completar els test de pretemporada de la Fórmula 1 2013, dona la sensació que cap dels equips capdavanters 
ha ensenyat, del tot, les seves credencials de cara a la lluita que s’iniciarà a mitjans de març (dies 15, 16 i 17) en el circuit 
urbà de l’Albert Park de Melbourne (GP d’Australia). En aquest moment es posaran en joc els primers punts de la tempo-
rada i per tant, especular amb les possibilitats reals de cadascun ja no tindrà sentit.

La temporada ha començat amb les tradicionals presentacions dels equips que han estat marcades per la manca de 
canvis espectaculars, sobre tot en els equips capdavanters.
Pel que fa las pilots que estaran a la graella de sortida, el canvis mes rellevants son; el de Lewis Hamilton, aquest any a 
l’equip Mercedes com a substitut de Michael Schumacher, mentre que el pilot mexicà, Sergio Perez, ocuparà la vacant 
deixada per Hamilton a l’escuderia McLaren.
Si que crida l’atenció l’entrada de varis pilots joves i per tant debutants a la F1 que, acompanyats d’un suport econòmic 
molt important, es situen en un dels seients lliures del campionat de mes alt nivell del món de l’automobilisme.
Aquest fet es produeix tan en equips que l’any passat van entrar a la zona de punts de manera regular, per exemple 
Sauber o Force India, com entre els mes modestos cas de Marrussia o Caterham.    
Queda clar que els grans protagonistes en al lluita pel títol en el 2012, Red Bull i Ferrari han mantingut als seus pilots. 
Sebastian Vettel i Mark Webber per part de Red Bull, Fernando Alonso i Felipe Massa pel que fa a la marca italiana.

Aquesta temporada seran 11 els equips que lluitaran pel mundial de Formula 1, es a dir, el mateixos de l’any passat amb 
la baixa de la única escuderia espanyola de la competició, HRT-Cosworth.
Amb tot, hi ha rumors constants de que la situació de la majoria d’equips està passant per moments molt difícils, no es 
descarta que en un futur, mes aviat proper, alguna escuderia es vegi obligada a prendre la dràstica decisió de deixar la 
competició.

En el calendari tampoc hi han variacions, les dates i escenaris confirmats (19) per aquest 2013 son el mateixos que en el 
2012, amb lleugers canvis en el ordre de les curses. Per la edició 2013 de la F1, queda una cap de setmana per confirmar, 
concretament el del 20 i 21 de juliol, reservat al GP d’Europa que en les últimes edicions es va corra en el circuit urbà de 
Valencia.

Les novetats importants d’aquest 2013 venen en el apartat dels pneumàtics. Pirelli, que seguirà sent l’únic proveïdor, ha 
preparat unes gomes que seran el factor que en el decurs d’aquesta temporada incrementarà la emoció en el desenvo-
lupament de les curses. El motiu? No es altra que es degraden de manera mes ràpida que les de l’any passat i per tant 
sembla que les aturades al pit-lane per fer un canvi de rodes seran mes habituals. Cocretament en el Circuit de Catalunya 
es parlava que en el G.P., que es disputaran a la pista catalana els equips hauran de anar a 4 aturades.

Le jornades de proves es van iniciar en el circuit de Xerez, van ser quatre dies en els que els equips van lluir les mecàni-
ques de l’any anterior amb lleugeres modificacions. En el circuit andalús els fets a destacar van ser els debuts de Lewis 
Hamilton amb Mercedes i Pedro de la Rosa com a pilot provador de Ferrari. Cal destacar també en aquest inici de tempo-
rada de la F1 l’absència de Fernando Alonso en el paddock de Xerez. En l’aspecte tècnic, la presa de contacte inicial amb 
els nous Pirelli el primer trencaclosques a resoldre.
Els cronos marcats pels diferents pilots que van participar en aquest inici de la F1 2013, van quedar en un segon pla. Amb 
tot podem esmentar que el millor registre el va assolir Felipe Massa al volant del Ferrari128 en la tercera jornada de test.

En la primera setmana de test del Circuit de Catalunya la situació ja es van poder observar canvis interesants. Els equips 
capdavanters continuen sent els de sempre, Red Bull, Ferrari, McLaren i Mercedes, tot i que amb alguna sorpresa.
Per exemple, Rosberg (Mercedes) va superar a Vettel (Red Bull) a la primera jornada a la pista catalana. Sergio Perez, 
la nova incorporació de McLaren, va demostrar una adaptació impecable al equip i va ser el mes ràpid en el segon dia 
de test, per la seva part, Vettel, deixava Montmeló sense poder acabar cap dels dos intens de simulacre de cursa que va 
intentar. En ambdues ocasions la grua va tenir que intervenir per portar el seu cotxe fins al box.
Fernando Alonso, al volant del nou Ferrari, va ser el gran dominador de la tercera jornada mentre que, la primera setmana 
de test al Circuit de Catalunya es va tancar amb l’asfalt mullat i amb Lewis Hamilton com el mes ràpid en aquestes con-
dicions.

La Formula 1 seguirà a Montmeló una setmana mes, concretament entre les dies 28 de febrer i 3 de Març. Seran les 
últimes jornades de test de la pretemporada abans que el 15, 16 y 17 de Març es disputi, al Albert Park de Melbourne, el 
primer GP de la temporada, el G.P. d’Australia.


