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Antes de chegar a última etapa da Fómula 3 Brasil, o piloto Fernando Croce tem mais um
desafio pela frente. Na próxima semana o piloto nascido em Joá embarca para Sebring, Flórida
- EUA       onde irá participar da última etapa do Lamborghini Blacpain Super Trofeo. Essa
marca a última etapa mundial da categoria, onde todas as modalidades (Europa, Ásia e
America do Norte) estarão na pista mais antiga dos EUA para o evento que começa na
quinta-feira (19) e termina no domingo (22).

  

Croce, tem como companheiro de equipe, o também brasileiro Nicolas Costa, que faz parte do
programa de jovens talentos da Lamborghini. Ambos correm pela equipe VSR, que tem sede
na Itália, e tem como dono o ex piloto de Fórmula 1 Vincenzo Sospiri. O carro últilizado pela
dupla na competição é a Huracán, que se trata do último modelo da Lamborghini na categoria
Pro-Am.

  

“Eu espero fazer uma boa corrida, ter um bom desempenho. Nunca corri com a equipe, mas
parece sim ser uma boa equipe, o carro é novo, então, acredito estar tudo se encaminhando.
Eu tenho experiência com GT, por isso acredito que não terei dificuldades. É um evento muito
legal e importante para o automobilísmo mundial, e isso para quem tem intenção de seguir
carreira fora do Brasil é de extrema importância. Estou feliz também de ter como companheiro
de equipe um bom piloto como é o Nicolas. Vamos brigar por pódio e vitória, “ comentou
Fernando Croce.

  

Além do Pro-Am Mundial que acontece nos dias 19 e 20 de novembro, Croce e Costa vão
disputar a última etapa do Campeonato Europeu da mesma categoria, que tem três divisões:
Europa, Ásia e América do Norte. Para esse evento são esperados cerca de 70 carros de todos
esses campeonatos mencionados, completando 4 dias de competição na Flórida. Ressaltando
que o vencedor da etapa do Mundial, combinada em duas corridas, será nomeado o vencedor
da temporada 2015 da categoria.

Confira a programação do Lamborghini Blacpain Super Trofeo - etapa de Sebring, no
horário de Brasília:

  

Quinta-feira (19):
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Das 7:00 ás 7:50 - Huracan + Gallardo (treino livre 1) - Europa e Ásia

  

Das 10:00 ás 10:50 - Huracan + Gallardo (treino livre 2) - Europa e Ásia

  

Das 12:00 ás 12:50 - Huracan + Gallardo (treino livre 3) - Europa e Ásia

  

Das 13:50 ás 14:25 - Huracan + Gallardo (treino classificatório) - Europa e Ásia

  

Sexta-feira (20):

  

7:25 (50 minutos) - Corrida #1 - Huracan + Gallardo

  

12:15 (50 minutos) - Corrida #2 - Huracan + Gallardo

  

Sábado (21):

  

Das 6:00 ás 6:30 - Huracan AM + Gallardo - Warm-up

  

7:30 - Huracan PRO + Huracan PRO AM (treino classificatório)

  

12:30 - Huracan PRO + Huracan PRO AM - Corrida #1 (50 minutos)
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Domingo (22):

  

8:30 - Huracan PRO + Huracan PRO AM - Corrida #2 (50 minutos)
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