Het Circuit van Jerez organiseert de International GT
Open en Formule

Een verzameling van antieke auto’s, de Renault Clio Cup en de Grote
Prijs van Spanje vervolledigen het programma.
Motorliefhebbers hebben het weekend van 15 en 16 juni reeds in hun
agenda gezet. Het Circuit van Jerez, in de provincie Cádiz, stelt een
programma voor van wedstrijden, exposities en verzamelingen terwijl de
motors van het snelheids wereldkampioenschap van de motoGP van de
maand mei nog ronken.
Het opvallendste zal zonder twijfel de International GT Open zijn, een van
de grote jaarlijkse evenementen van Jerez, samen met het snelheids
wereldkampioenschap van de motoGP, de Superbikes en de ‘International
van antieke auto’s’.
Het circuit, gelegen in het zuiden van Spanje, zal getuige zijn van duels
tussen Ferrari, Lamborghini en Porsche auto’s. De auto’s van hoge
prijsklasse van verschillende mythische en prestigieuze merken zullen
deelnemen aan de categorie Gran Turismo. Van deze zal de SuperGT klasse
veel aandacht krijgen en de GT Light de categorie zijn waar het merendeel
zich voor inschrijft.
De Internationale GT Open is echter niet de enige die aandacht krijgt deze
dagen. Dit weekend kan je ook het einde van het programma van de
European F3 Open aanschouwen, een van de belangrijkste eenpersoons

evenementen, een stimulans voor piloten die ooit misschien zullen racen in
F1.
De agenda 2013 van dit evenement voorziet 8 trajecten. Dit seizoen, na de
Franse etappe op het Circuit Paul Richard, hebben nog die van Portimao
(Portugal), Nürburgring (Duitsland) plaats vóór Jerez in het weekend van 15
en 16 juni.
Dat weekend zal het programma van de races beëindigd worden met de
Cup Renault Clio van Spanje, dat na jaren van afwezigheid terugkeert naar
het Circuit van Jerez en nu zijn 60ste verjaardag viert met de Renault
Classic. Er zal een expositie zijn van haar geschiedenis door middel van de
tentoonstelling verschillende modellen en een verzameling van antieke
auto’s. En de Grote Prijs van Spanje sluit dit uitzonderlijke weekend af.
In het kort, Jerez biedt een unieke gelegenheid aan liefhebbers van
mechanische sporten. In het weekend van 15 en 16 juni is de sfeer en
ambiance van het circuit vanaf de tribunes buiten bijna evengoed als
binnen, met de piloten, mekaniekers, journalisten en vooral een schitterend
uitzicht heb je plezier voor een heel weekend.
Het Circuit van Jerez is een sportstadion wereldwijd erkend in de wereld van
de motorsporten zoals het gedurende 25 jaar heeft bewezen. Dit dankzij de
grote evenementen die er hebben plaatsgevonden en de vier rijvakken in
plaats van slechts twee. Het is niet alleen een troef voor de stad, maar ook
voor de hele provincie van Cádiz, het stimuleert het toerisme door elk jaar
meer dan 360 000 liefhebbers van motorsporten aan te trekken.
Naast de bovenvermelde races, ontvangt het Circuit van Jerez ook tijdens
de winter een groot aantal liefhebbers daar de belangrijke sportploegen van
F1 er dan hun testritten organiseren.
www.circuitodejerez.com

