
Carchat-Ribeiro començaran a La Vila Joiosa el seu pas per la Copa Suzuki.     

Després de competir dues temporades a gran nivell en el Campionat de Catalunya de Ral·lis, 
Joan Carchat-Claudi Ribeiro han decidit fer un pas al endavant i posar a prova les seves facul-
tats en la Copa Suzuki. En aquesta competició es trobaran amb rivals que porten fins a dues 
temporades competint amb aquest vehicle i que coneixen els escenaris on es correran els dife-
rents ral·lis vàlids per a l’esmentada Copa.
De tota manera, Carchat-Ribeiro, que seguiran comptant amb el suport del Programa de Joves 
Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra,  esperen demostrar en el Ral·li La Vila Joiosa que tenen 
possibilitats d’estar prop dels més ràpids de la seva categoria. 
Carchat espera que amb bones actuacions a les proves inicials pugui convèncer a possibles 
esponsors per completar el pressupost de la temporada.    

Així doncs, el vencedor del Volant RACC 2010 afronta la nova etapa de la seva carrera esportiva 
motivat al màxim, però amb un pressupost molt limitat que l’obligarà a controlar amb detall totes 
les despeses que se li plantegin. Així comentava Carchat la seva situació abans de partir cap 
a La Vila Joiosa: Començarem la nostra participació en la Copa Suzuki 2011 sota mínims. 
Aquest primer desplaçament el faré amb el copi i el meu mecànic de confiança. No estem 
inscrits en el shakedown previ al ral·li a més, en referència al tema recanvis, rodes, etc., 
intentarem utilitzar l’estrictament necessari. Malgrat aquests inconvenients, el pilot andorrà 
es mostra animat i amb ganes d’estar entre els més ràpids de la Copa Suzuki, és conscient que 
no serà fàcil, en aquest cas, per motius merament esportius: Em trobaré amb pilots amb molta 
experiència en el campionat i a més excel·lents coneixedors del Suzuki. Un altre aspecte 
al que m’hauré d’acostumar és al fet que les passades de reconeixement són només tres 
... això sens dubte serà complicat sobretot per afrontar el ral·li amb confiança des del 
mateix inici. De tota manera tinc clar que no seré conservador i si em sento còmode en el 
traçat no dubtaré a tirar-me a per totes.   

Per a la seva primera participació en un ral·li del Campionat d’Espanya, Carchat-Ribeiro hauran 
de superar un traçat de 356 kms., dels quals 158 kms., seran cronometrats. En el recorregut 
es trobaran amb les especials: Orxeta-Relleu (21,958 kms.) i Sella-Relleu (13,772 kms.) en les 
dues seccions inicials. El ral·li es completarà amb dues seccions en les quals s’hauran de supe-
rar Callosa (8,430 kms.) i Confrides-Relleu (34,895 kms.).
La sortida del Ral·li La Vila Joiosa 2011 està prevista a la 8h00 del proper dissabte (dia 2) des 
del parc d’assistència situat en la localitat alacantina que dóna el nom a la prova. A partir de les 
20h55 del mateix dia s’espera als equips que hagin superat el ral·li en el podi situat en ple centre 
de La Vila Joiosa.       

Servei de premsa.


