
 
 
 

 

                                      
 

2015 European Le Mans Series 

Four Hours of Silverstone 

 

Ozz Negri está de volta a Silverstone 
 

Prova marca a estreia do piloto brasileiro no European Le Mans Series 

 
OZZ NEGRI – SALA DE IMPRENSA 

 

 
O Ligier Judd da Krohn Racing em ação nesta sexta-feira nos treinos livres em Silverstone  

(Foto Photographic Works (@tlphotographic / www.facebook.com/tlphotographicworks) 

 

(Sexta-feira, 10 de abril de 2015) O piloto brasileiro Oswaldo “Ozz” Negri Junior está de volta ao 

circuito de Silverstone, na Inglaterra, onde neste sábado estará participando da “Four Hours of 

Silverstone”, etapa de abertura da temporada 2015 do European Le Mans Series. Ele forma o trio 
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da Krohn Racing, equipe norte-americana, juntamente com o team owner Tracy Krohn (USA) e Nic 

Jonsson (SUE), ao volante do Ligier Judd da categoria LMP2. 

 

 Duas sessões de treinos livres foram realizadas nesta sexta-feira, num total de 2,5 horas de 

atividades pelo circuito de 5,9 km e 18 curvas (11 para a direita). O qualifying será disputado no 

sábado a partir das 7h30 (no horário oficial de Brasília) e a largada para a maratona de quatro horas 

será iniciada às 10h30, 14h30 no horário local. Todas essas atividades serão transmitidas ao vivo 

pelo website da categoria: http://www.europeanlemansseries.com/. 

 

Para Negri, que está radicado nos Estados Unidos desde 1997, voltar a Silverstone é reviver 

um pouco de sua história, pois foi uma pista na qual disputou diversas corridas nos sete anos que 

morou na Inglaterra. “Passei bons momentos aqui e quero muito ajudar o time para um bom 

resultado. Nosso carro é fantástico e eu não posso esperar para pilotá-lo nas curvas de alta 

velocidade de Silverstone”, disse Negri referindo-se ao Ligier JS P2, chassi LMP2 que também utiliza 

no TUDOR Sports Car Championship na equipe Michael Shank Racing. A diferença está no motor, 

uma vez que na Europa é o Judd, enquanto nos Estados Unifos é o Honda. 

 

Veja ainda... 

Website Ozz Negri 

Twitter Ozz Negri 

Facebook Ozz Negri 
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Americo Teixeira Jr. 

ozznegripress@gmail.com 
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