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Tudo pronto para a estréia do Campenato Brasileiro de Turismo, e Felipe Guimarães está
ansioso para sua estréia oficial na W2 Racing, equipe comandada por Serafin Jr. O piloto
radicado em       Brasília, nasceu em Anápolis, cerca de 50 km de distância da capital Goiânia,
onde acontece a primeira etapa da categoria que correrá juntamente com as categorias:  Stock
Car, Brasileiro de Marcas e Mercedes Benz Challenge.

  

Guimarães volta para o Autódromo Internacional de Goiânia, onde esteve pela última vez com
a Fórmula 3 antes da reforma que hoje o autódromo tem. “Estou confiante e preparado para o
começo da temporada, acredito na equipe e na nossa união. Claro que um pouco ansioso para
acelerar a máquina, mas acreditando em um bom resultado,” comentou o piloto de 23 anos.

  

O Campeonato:

  

A temporada do Brasileiro de Turismo se baseia em 8 etapas, cada etapa é composta por duas
corridas, a primeira no sábado pela tarde (17h35’) e a segunda prova acontece na manhã de
domingo (8h40’). Nesta temporada que se inicia a categoria chega com algumas mudanças: a
troca de combustível (etanol para gasolina) e a adoção de novos câmbios e injeção eletrônica.

Calendário do Campeonato Brasileiro de Turismo:

1ª etapa - Goiânia (22 de março)
2ª etapa - Brasília (26 de abril)
3ª etapa - Salvador ou Velopark (02 de agosto)
4ª etapa - Goiânia (16 de agosto)
5ª etapa - Santa Cruz do Sul (04 de outubro)
6ª etapa - Curitiba (18 de outubro)
7ª etapa - Tarumã (08 de novembro)
8ª etapa - São Paulo (13 de dezembro)

Confira a programação de Goiânia:

Sexta-feira, 20 de março

10h00 - 10h45 - 1o Treino (Brasileiro de Turismo)
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12h40 - 13h25 - 2o Treino (Brasileiro de Turismo)

Sábado, 21 de março

11h00 - 11h20 - 3o Treino (Brasileiro de Turismo)
14h20 - 14h40 - Classificação (Brasileiro de Turismo)
17h37 - Largada Corrida 1 (Brasileiro de Turismo)

Domingo, 22 de março

08h42 - Largada Corrida 2 (Brasileiro de Turismo)
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