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APÓS VITÓRIA EM SILVERSTONE, NISSAN GT-R SE PREPARA PARA PRÓXIMA ETAPA DA FIA 

GT1 
  

Corrida na República Tcheca, no próximo dia 23, terá 4 unidades do esportivo na disputa 
 

O triunfo do Nissan GT-R pilotado pela dupla Jamie Campbell-Walter e Warren Hughes no início do mês, 
no circuito inglês de Silverstone, é o principal combustível utilizado pela equipe Sumo Power GT nos 
preparativos para a próxima etapa da FIA GT1, marcada para o dia 23, em Brno, na República Tcheca. A 
equipe conta com outra unidade do esportivo da Nissan, que também é o carro das duas duplas da Swiss 
Racing Team.  
  
Allen Orchard, diretor da Sumo Power GT, diz que todos da equipe estão trabalhando sem parar para 
obter outra vitória na temporada da FIA GT1, que terá uma prova no Brasil no segundo semestre. “Foi 
incrível vencer em Silvestone, levando o Nissan GT-R à sua primeira vitória na categoria no ano de sua 
estreia. Nosso trabalho agora é manter o pique para o restante das disputas”, diz. O piloto Jamie 
Campbell-Walter reforça a mentalidade do time: “Há uma nova vibração na Sumo Power GT. Somos uma 
equipe vencedora e sabemos que temos de manter a determinação. Vamos levar esta confiança a Brno”, 
diz.  
  
A Swiss Racing Team, outra equipe a correr com o Nissan GT-R, também está confiante para a prova. 
“Marcamos nossos primeiros pontos na Inglaterra, onde conseguimos afinar o carro. Conheço bem o 
circuito da República Tcheca, que gosto muito”, afirma o piloto austríaco Karl Wendlinger, que divide o 
carro número 3 com Henri Moser. Os treinos começam na sexta. No sábado haverá a sessão 
classificatória.  
 

O Nissan GT-R da dupla Huges-Campbell 


