
 

 

 
 
 

FIA GT1 visita SPA no fim-de-semana. 
  

Depois da visita ao Sul de França com a prova no Ci rcuito de Paul Ricard, 

o Campeonato do Mundo FIA GT1 chega agora à quinta prova e assim a 

meio do Campeonato. A prova do próximo fim-de-seman a terá lugar no 

famoso circuito de SPA-Francorchamps nas Ardenas, n um evento que 

verá também muitos pilotos de outros Campeonatos, c ompetindo na 

corrida de 24 horas que terá lugar de Sábado a Domi ngo.  

 
 
28 de Julho de 2010.   

 

A corrida de França foi dominada pela Vitaphone Racing Team Maserati com os 

actuais Campeões Michael Bartels e Andrea Bertolini, a vencerem tanto a Qualifying, 

como a Championship Race, alcançando assim a liderança do Campeonato ás portas 

da deslocação a SPA. Para além das duas excitantes corridas que se avizinham no 

FIA GT1, o circuito Belga receberá também neste fim-de-semana as 24horas de SPA, 

3 corridas da “Cooper Tires British F3 International Series” e 3 do “Lamborghini 

Blancpain Super Trofeo, o que provocará alguns ajustes aos normais horários de 

corridas do FIA GT1. De qualquer modo este fim-de-semana será muito mais do 

corridas, pois para além do calor na pista, há um sem numero de eventos paralelos no 

paddock ao dispor dos espectadores. Eventos que vão desde as normais sessões de 

autógrafos a simuladores, musica ao vivo, eleição de Miss SPA, exposições de 

automóveis e muito mais… 

 

Entretanto experimentaremos no próximo fim-de-semana “live streaming” no nosso 

site, pelo que a corrida de SPA poderá ser seguida ao vivo em 

www.miguelramossport.com como o seguinte horário: 

 

Quinta feira, dia 29 

10:30-11:50 Free Practice 



 

 

 

 

 

 

15:30-16:50 Pre-Qualifying 

 

Sexta-feira, dia 30 

08:45-09:45 Qualifying 

14:00-15:00 Qualifying Race 

 

Sábado, dia 31 

07:30-08:00 Warm-up 

11:05-12:05 Championship Race 

 

Para além da possibilidade da corrida ao vivo na Internet, poderão também ser 

revistos pormenores das corridas já realizadas e outros pontos de interesse do 

Campeonato do Mundo FIA GT1. 
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