
 

                                          

 

 
 

Ramos e Cressoni terminam em segundo 

lugar a Race 1 no Red Bull Ring.  

27 de Agosto de 2011. 

Grande tensão esta tarde na Áustria numa corrida bastante disputada e onde a dupla 

Ramos/Cressoni conseguiram uma fantástica recuperação desde o 8º lugar da grelha 

até ao 2º lugar no final da corrida.  

Miguel Ramos fez um bom arranque e com um inicio de corrida muito combativo 

conseguiu subir até ao 4º posto, “Parti em 8º e cheguei a rodar em 4º, depois 

começou a chover numa parte do circuito e ao tentar  passar o carro que estava à 

minha frente saí da pista porque fui surpreendido c om o piso molhado naquela 

curva. O mesmo aconteceu ao Porsche do Barba, mas e le teve mais sorte e 

perdeu muito pouco tempo. Ainda recuperei até chega r ao pelotão da frente com 

5 carros todos juntos enquanto chuviscava. Quando c heguei à traseira de outro 

Ferrari GT2 fiquei lá sem conseguir passar. Como es tava a perder tempo, 

decidimos como estratégia de Box, entrar rápido mal  abriu a janela para a troca 

de pilotos. Como tínhamos alguma vantagem nos handi caps aproveitamos e 

resultou em pleno, pois quando todos da frente troc aram de piloto, o Matteo 

Cressoni já era 4º. O meu colega atacou e passou o terceiro e como o segundo 

era o Ferrari GT2 da dupla Peter / Broniszewski que  tiveram um drivethrough, 

subimos então ao 2º lugar”. 

O final de corrida foi disputadíssimo com 3 carros a lutar pelo segundo lugar, tendo 

Cressoni garantido o lugar com o Ferrari da Edil-Cris. De qualquer modo esta não foi 

uma corrida fácil, “realmente esta foi das corridas mais difíceis qu e fizemos 

devido à chuva a meio da corrida. O carro tinha um bom setup, estava muito 

bom a curvar e a travar. Apenas temos que melhorar o motor, porque perdemos 

nas rectas para os outros carros iguais”, conforme referiu Miguel Ramos. 



 

                                          

 

 

 

 

 

Classificação Race 1 

1 - Barba-Ceccato - 44 voltas Porsche 911 GT3 
2 - Ramos-Cressoni 7.731s - Ferrari 458 GT 
3 - Camathias-Ayari, 8.678s - Ferrari 458 GT Italia 
4 - Garofano-Rangoni 9.856s - Ferrari 430 GT  
5 - Bizzarri-Rizzoli 18.392s - Ferrari 458 GT3 
6 - Peter-Broniszewski 25.919s - Ferrari 458 GT 
 

A Race 2 no Red Bull Ring terá lugar amanhã pelas 13:20 CET. 

Cumprimentos 
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