
 

                                          

 

 
 

Miguel Ramos luta pela liderança do 

Campeonato. 

28 de Agosto de 2011. 

A subida ao 2º lugar nos GT2 e 3º na Geral do Campe onato é o complemento do 

excelente fim-de-semana para Miguel Ramos na Austri a. Um segundo lugar na 

Race 1 e um sexto na Race 2 nesta tarde de Domingo,  conjugaram-se para a 

recuperação desde o quinto até ao segundo lugar na classificação dos GT2. 

Na Race 2 Cressoni arrancou de oitavo mas teve muita dificuldade para ultrapassar o 

Porsche de Cecatto que o suplantou no arranque. Nessa luta no meio do pelotão que 

durou quase todo o seu turno de condução, Cressoni teve até duas incursões pela 

relva que atrasaram bastante o Ferrari da Edil-Cris. 

Quando da troca de pilotos, Miguel Ramos entra em pista na 16º posição, mas após 

todos terem trocado de pilotos o real lugar era o 10º posto. Ramos enceta então uma 

excelente recuperação, sendo em muitas das voltas o carro mais rápido em pista e 

paulatinamente foi recuperando lugares até ao 7º lugar final. Contudo a penalização 

imposta ao Ferrari de Moncini-Montermini por condução anti-desportiva, fez Miguel 

Ramos subir para o 6º lugar na corrida. 

Miguel Ramos considera o fim-de-semana muito positivo “foi um excelente fim-de-

semana. Ontem o segundo lugar foi fantástico e hoje  o conseguirmos entrar nos 

seis primeiros foi também muito bom tendo em conta as dificuldades no inicio 

da corrida. No geral das duas corridas realço a rec uperação de quinto para 

segundo em termos do campeonato, ainda que tenha pe rdido um pouco de 

terreno para o Ayari esta tarde, mas tenho esperanç a de poder recuperar em 

Portimão daqui a três semanas”. 



 

                                          

 

 

 

 

 

Classificação Race 2 

1 – Gattuso – Bontempeli 32 voltas - Ferrari 458 
2 – Peter – Broniszewski 3.324s - Ferrari 458 GT 
3 – Roda – Babini 9.400s – Porsche 997 GT3R 
4 - Lopéz – Frezza 13.835s Ferrari 430 GT2  
5 – Camathias – Ayari 17.195s Ferrari 458 GT 
6 – Ramos – Cressoni 22.730s - Ferrari 458 GT 
 
 
 
Campeonato 
 
1 – Ayari 
2 – Ramos / Loppez-Frezza (ex-aequo) 
3 – Montermini-Moncini 
 

O International GT Open tem a próxima prova agendada para 17 e 18 de Setembro em 

Portimão.  
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