
 

Fim de semana perfeito com um 2º e um 4º lugar em M onza. 

Na Race 1 disputada no Sábado, Ramos e Giammaria fi caram no segundo lugar subindo assi m ao 

Pódio uma vez mais nesta temporada. Na corrida dest e Domingo e após se terem mantido 

encostados durante toda a primeira parte da mesma n o Aston Martin de Malucelli, o handicap 

devido aos bons resultados das últimas provas, fez com que durante o pit-st op para troca de 

pilotos, a dupla Luso-Italiana perdesse muito tempo  e assim o contacto com a liderança da corrida.  

29 de setembro de 2012. 

Foi quase um remake da Race 1 de Paul Ricard, a fantástica corrida no Sábado onde após terem partido do quarto 

lugar da grelha, Ramos e Giammaria conseguiram intrometer-se na luta pela liderança e ainda que o Porsche de 

Pilet-Narac estivesse inacessível, a dupla do Corvette conseguiu um excelente segundo lugar como comentou 

Miguel Ramos, “o carro estava muito bem acerta do e ainda que a pista estivesse muito traiçoeira d evido à 

humidade, conseguimos ser muito competitivos e com uma boa estratégia de pit- stop, onde optamos por 

trocar de pneus de chuva para slicks, conseguimos o  2º lugar no final”. 

Na corrida deste Domingo, Raffaele Giammaria partiu do quarto lugar da grelha em virtude da qualificação 

conseguida na manhã de Sábado. Ainda que no inicio da corrida tivesse colocado uma forte pressão no Aston de 

Barba, Giammaria preferiu não arriscar qualquer manobra precipitada e manteve uma distancia inferior a 1 segundo 

do Aston Martin durante todo o seu turno. 

Por altura da troca de pilotos e quando Ramos entrou em pista, o Corvette teve que cumprir o handicap total de 15 

segundos devido aos bons resultados obtidos nas ultimas provas, onde 10 segundos foram por causa do 2º lugar de 

ontem e assim caiu para o 4º lugar onde viria a terminar. O resultado do fim de semana pode ser considerado 

perfeito, pois os pilotos do Corvette foram os que mais pontos conseguiram no somatório das duas corridas e 

contudo voltam a ter 5 segundos de handicap para a próxima e ultima corrida do Campeonato, a disputar em 

Barcelona entre 3 e 4 de Novembro. “Foi um fim de semana muito bom, com a melhor pontu ação dos pilotos 

em prova” , resumiu Miguel Ramos no final da corrida. 



 

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