
 

 

 
 
 

FIA GT1 visita Paul Ricard no fim-de-semana. 
  

Depois das corridas no Abu Dhabi, Inglaterra e Repu blica Checa, o FIA 

GT1 chega a França, onde terá lugar a 4ª prova, no bonito e distinto 

circuito de Paul Ricard HTTT (Le Castellet).  Sem d uvida que os 

magníficos GT1 proporcionarão um fantástico espectá culo no desafiante 

circuito contornado pelas riscas azuis e vermelhas,  dando as boas vindas 

ao Verão, aguardando-se por isso “altas temperatura s” no Sul de França 

este fim-de-semana.  

 
 
1 de Julho de 2010.   

 

Com três provas disputadas, a Vitaphone Racing lidera a classificação de equipas 

enquanto Romain Grosjean e Thomas Mutsch da Matech Competition, lideram a de 

pilotos consequência da vitória em Brno. 

Paul Ricard tem contudo a reputação de ser um circuito muito favorável aos Corvette, 

será que conseguirão a vitória no Domingo? Para os espectadores Franceses muitos 

outros interesses na prova, com a presença de vários pilotos; Stéphane Sarrazin na 

Hexis AMR, Olivier Panis na Matech Competition e Christophe Bouchut que regressa à 

All Inkl.com Münnich Motorsport. 

Para além das duas corridas do FIA GT1 World Championship, Paul Ricard HTTT 

receberá também as corridas do FIA GT3 European Championship, que ultrapassa 

agora a primeira metade da temporada.  Há duas semanas em Jarama, as vitórias 

couberam ao Audi R8 LMS do Team Rosberg e ao BMW Z4 da Need for Speed. No 

programa também tem provas do GT4 European Cup e do Lamborghini Blancpain 

Super Trofeo.  

 

Mas o fim-de-semana em Paul Ricard tem muito mais do que corridas. Um paddock 

cheio de atracções e entretenimentos, sessões de autógrafos, simuladores de 

corridas, voos de helicóptero e muitas exposições de automóveis. Bem-vindo o Sol ! 



 

 

 

 

 

 

Junto enviamos os horários previstos para a transmissão da prova de Paul Ricard na 

Sport TV. Mais detalhes sobre provas e épocas anteriores em www.miguelramossport.com  

 

Transmissão prevista na SportTV 

 

Sábado, 3 de Julho 

12:00    Treinos de Qualificação           Sport TV2 

16:30    Qualifying Race                       Sport TV3 

 

Domingo, 4 de Julho 

14:20    Championship Race                 Sport TV3 

 

 

     
 

 

 

 
Cumprimentos 
 
 
 
Francisco Guimarães 
(+351) 91 7604570 


