
 

 

 

Fim-de-semana complicado em Imola. 

Miguel Ramos ficou em 5º lugar na Race 1 de sábado e 6º na Race 2 de domingo. 

16 de maio de 2016. 

Ainda que muito combativo, Miguel Ramos não foi absolutamente feliz na participação em 

Imola para a segunda prova do RS01 Sports Trophy 2016. Depois do 6º lugar conquistado na 

qualificação para a Race 1, o Renault #19 foi obrigado a partir das boxes o que foi um forte 

revés para Miguel Ramos. “Este Troféu é de uma competitividade incrível, as diferenças 

são mínimas pelo que qualquer contratempo é muito difícil de recuperar. Sermos 

obrigados a arrancar da pit-lane foi complicado, mas fizemos uma boa corrida e 

conseguimos recuperar até ao 5º posto o que podemos considerar como uma mini-

vitória para a equipa”, afirmou Miguel Ramos após a corrida de sábado. 

No domingo e partindo do 5º lugar da grelha Ramos fez um mau arranque e caiu para 9º. 

Mantendo-se neste grupo da frente, foi conseguindo colocar pressão nos seus adversários, 

conseguindo recuperar até ao 6º lugar a apenas 1 décima do 5º. Após a corrida, Miguel Ramos 

estava ainda assim satisfeito pelo desempenho “o arranque não foi feliz e caí muitas 

posições. Obviamente com a confusão da partida não quis comprometer a corrida 

arriscando demasiado na primeira curva, por isso ter caído 4 posições na classificação. 

Depois foi tentar nos 25 minutos da prova, retomar um bom ritmo e recuperar o mais 

possível. Chegamos encostados ao 5º classificado e com pena minha, a prova acabou 

logo de seguida. A equipa está com bom feeling, eu também me sinto muito à vontade 

com o carro, ficando por isso ansioso a aguardar pela próxima prova na Áustria”. 

A próxima prova do RS01 Sports Trophy terá lugar no Red Bull Ring (Áustria) entre 15 e  17 de 

Junho 

 

 

 



 

 

 

 

Calendário 2016 

  Motorland Aragon 15-17 de abril 

  Imola 13-15 de maio 

  Red Bull Ring 15-17 de junho 

  Paul Ricard 26-28 de agosto 

  Spa 23-25 de setembro 

  Estoril 21-23 de outubro 
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