
 

 

 

Segunda Vitória da temporada para Miguel Ramos e 
Roldan Rodriguez. 

 

A dupla Ramos-Rodriguez fez história ao alcançar a vitória naquela que pode ser 

considerada como “épica” batalha que ocorreu em Paul Ricard. 

5 de junho de 2016. 

Miguel Ramos e Roldán Rodríguez foram os primeiros pilotos a conseguir duas vitórias nesta 

temporada do GT Open. A dupla da BMW Team Teo Martín conquistou a Race 1 em Paul 

Ricard, depois de uma épica batalha com 5 carros envolvidos na luta pela vitória, numa das 

mais fantásticas lutas a que já se assistiu nas onze temporadas que o GT Open já leva no 

ativo. A vitória sorriu à dupla do BMW M6 #1, com um final de cortar a respiração conforme 

testemunhou Ramos ”Consegui um boa primeira parte da corrida, com um ritmo vivo e 

sem perder noção de onde tínhamos de estar por altura do pit stop. Como sabíamos não 

ter handicap, seria uma boa oportunidade para jogar com a paragem nas boxes. 

Entreguei o carro ao Roldán no segundo posto e como estávamos a “0”, na reentrada 

passamos logo a primeiros e com uma vantagem de cerca de 10seg. No entanto como 

rodamos cerca de 1seg mais lento que os Ferrari, Lambo e Aston, fomos perdendo a 

vantagem, ficando tudo muito apertado para as últimas voltas. Felizmente o Roldán 

conseguiu defender-se muito bem e como atrás de nós os outros quatro carros se 

mantiveram entretidos, conseguimos com muita dificuldade a segunda vitória do ano”. 

Para a Race 2 desta tarde, obviamente que em função dos regulamentos a prova tornou-se 

mais difícil para o BMW #1. O handicap de 15seg devido à vitória no dia anterior faz com que a 

equipa perca mais tempo durante a paragem nas boxes e com isso o desempenho não possa 

ser comparado. “Depois duma vitória, vem sempre o preço a pagar. Já sabemos que é 

assim e não há nada a fazer. De qualquer modo não me importava de vencer todas as 

Race 1 aos sábados daqui até final do Campeonato. O Roldan arrancou muito bem e 

conseguiu manter-se as primeiras voltas em 4º e a um ritmo razoável, ainda que não 

conseguíssemos seguir de perto os 3 primeiros. Após as cinco primeiras voltas, o nosso  



 

 

 

 

 

carro começou a degradar-se, perdeu eficácia e fomos caindo na classificação até 11º. 

Depois no pit stop e com o handicap, caí para 14º. Após entrar consegui recuperar até 8º, 

terminando a lutar com o Balfe até final, ficando a apenas 2 décimas”. A jornada dupla de 

Paul Ricard, permitiu à dupla Miguel Ramos / Roldán Rodriguez subir 2 lugares na 

classificação provisória do Campeonato, passando da 5ª para a 3ª posição. 

Race 1 

1 Miguel Ramos / Roldan Rodriguez - BMW M6 

2 - Piergiuseppe Perazzini / Marco Cioci - Ferrarri 488  

3 - Andrea Caldarelli / Vitantonio Liuzzi - Lamborghini Huracan 

 

Race 2 

1 - Fabrizio Crestani / Thomas Biagi - Lamborghini Huracan 

2 - Yacaman / Monje - BMW M6 GT3 

3 - Yoluc / Hankey - Aston Martin Vantage 

8 - Miguel Ramos / Roldan Rodriguez - BMW M6 GT3 

 

Classificação do Campeonato após Paul Ricard 

1 - Fabrizio Crestani / Thomas Biagi - 68 pts 

2 - Phil Keen / Shaun Balfe - 58 pts 

3 - Miguel Ramos / Roldan Rodriguez - 51 pts 

4 - Michael Benham / Duncan Tappy - 44 pts 

5 – Marco Cioci - 43 pts 

A próxima prova do GT Open terá lugar a 23 e 24 de Julho em Silverstone (Inglaterra) 

 

 



 

 

 

 

Calendário 2016 
 

    Estoril 23-24/04/2016 
 

    Spa 21-22/05/2016 
 

    Paul Ricard 04-05/06/2016 
 

    Silverstone 23-24/07/2016 
 

    Red Bull Ring 10-11/09/2016 
 

    Monza 01-02/10/2016 
 

    Barcelona 05-06/11/2016 

 

 
 
Cumprimentos 
 
 
Francisco Guimarães 
(+351) 91 7604570 

http://www.gtopen.net/races.php?cat=&cont=6
http://www.gtopen.net/races.php?cat=&cont=3
http://www.gtopen.net/races.php?cat=&cont=1
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