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Atlas F1
Site bem interessante, com design que lembra um
jornal, e conteúdo que abrange praticamente tudo o
que diz respeito ao mundo da Fórmula 1. Página
freqüentemente atualizada, elegante, abrangente e
informativa. Em inglês.
Auto Sport Magazine
Neste site inteiramente dedicado à velocidade você
poderá encontrar notícias, rankings, calendários, pilotos
e suas equipes, entrevistas e um pouco da história do
automobilismo. Em português.
Autobiz WebClub
Portal sobre automóveis com classificados e noticiários
sobre carros e automobilismo abertos a todos. As
seções de turismo, consórcio, bate-papo, fórum de
mensagens são só para associados, que pagam. Em
português.
Autopedia - The Automotive Encyclopedia
Tipo de enciclopédia de serviços e informações sobre
carros e automobilismo. Traz informações sobre os
diversos setores automotivos e temas ligadas ao
esporte. Em inglês.
Cart
Este é, sem dúvida, o melhor lugar para acompanhar o
desenrolar do campeonato de Fórmula Indy. Muitas
notícias, bem produzidas e ilustradas, fazem a festa
dos fãs. O site ainda traz glossário, regras das
categorias, jogos, uma página do fã-clube, outra
especial para crianças e uma loja virtual. Em inglês.
Ferrari
Site oficial da marca de carros mais famosa do mundo,
com informações sobre seus veículos esportivos de rua
e sobre a escuderia de Fórmula 1. Com visual elegante,
agrada aos fãs do automobilismo. Em inglês.
Ferrari Brasil
O mais interessante é a história da escuderia, com
fotos, depoimentos e frases de Enzo Ferrari. A fábrica
também aparece e há uma galeria com todos os carros
da marca. Em português.
FIA homepage
A Federação Internacional de Automobilismo traz à
rede notícias sobre 30 campeonatos promovidos pela
entidade, além de informação institucional e técnica,
regulamentos e definições. Entre as competições, o
Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Campeonato
Internacional de F-3.000 e o Mundial de Rali. Em
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inglês.
Forix
Grande banco de dados sobre Fórmula 1. Traz histórias
dos grandes prêmios das temporadas desde 1950. Em
português.
Fórmula Indy
Fique por dentro do campeonato na estação de esportes
do UOL. Há informações sobre as provas, equipes e
pilotos, além de resultados sempre atualizados. Em
português.
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