
 

 

 
 
 
Campeonato do Mundo FIA GT1 - 2010 
 

Campeões do Mundo na Vitaphone. 

 

As cores da Vodafone, Tranquilidade, Galp e MDS nos  novos Campeões do 

Mundo FIA GT1 , tanto na classificação destinada às equipas, como na dos 

pilotos. Michael Bartels e Andrea Bertolini são os novos Campeões do Mundo no 

FIA GT1, após a Qualifying Race desta manhã em San Luis (Argentina). Em 

termos da classificação de equipas a Vitaphone tamb ém arrecadou o título, 

juntando-o ao seu longo e rico palmarés nos GT’s. 

 

5 de Dezembro de 2010, 

O Campeonato FIA GT1 teve nesta manhã de Domingo, a Qualifying Race, que 

determina a ordem de partida para a corrida principal a Championship Race desta 

tarde. O Maserati Nº1 partia do terceiro lugar da grelha e sabendo que o Aston Martin 

dos seus adversários para o título precisava no mínimo de terminar no terceiro lugar 

desta Race 1, estava muito atrasado na grelha, pode definir uma estratégia em que 

todos na equipa sabiam bem o que tinham que fazer. Contudo a corrida não foi fácil, 

pois vários toques logo na primeira volta partida, foram eliminando alguns carros e o 

Nº1 tinha que tentar passar incólume. Michael Bartels ainda foi surpreendido por uma 

pancada forte do Lamborghini de Christopher Haase no Maserati, que o atrasou 

bastante na classificação, mas mesmo assim pode continuar em pista. Contudo e 

como o Aston Martin de Enge e Turner, partindo do 17º lugar na grelha estava 

atrasado e muito dificilmente conseguiria entrar nos três primeiros, as contas do titulo 

ficaram desde logo resolvidas. 

 



 

 

 

 

A bandeira de xadrês sorriu em primeiro lugar a Frederic Makowiecki num Aston 

Martin com dois Ford GT nos lugares imediatos. No muro das Boxes foram grandes as 

emoções de toda a equipa Vitaphone, quando Andrea Bertolini cruzou a linha de meta 

no 12º lugar, mas garantindo desde logo o título (com Michael Bartels) de Campeões 

do Mundo FIA GT1 2010 e de equipas para a Vitaphone. 
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