
Carchat-Ribeiro afronten amb confiança la seva primera cita a Galícia.   

Joan Carchat i Claudi Ribeiro(Leites) disputaran a Vigo, al volant del seu Suzuki Swift, el seu primer ral·li 
en terres gallegues, serà el 47º Rallye Internacional Rias Baixas Vodafone Gran Premio Turismo de Vigo, 
segona prova del calendari de la Copa Suzuki de la present temporada.
Després de l’excel·lent debut protagonitzat en La Vilajoiosa, l’equip de l’Automòbil Club d’Andorra espera 
seguir en la mateixa línia i lluitar pel podi de la categoria. Una vegada més, Carchat haurà d’enfrontar-se 
als seus rivals, la majoria coneixedors de l’escenari, amb l’handicap d’haver fet només les tres passades 
de reconeixement pels trams cronometrats.       

A la primera prova, Carchat-Ribeiro van sorprendre als seus rivals de la Copa Suzuki. A Vigo pensen seguir 
en la mateixa línia encara que el pilot andorrà reconeix que caldrà afinar molt en els reconeixements per 
sortir al límit des de l’inici, aquestes eren les seves raons: La majoria dels rivals que tinc en la Suzuki 
són del nord d’Espanya i per tant coneixen molt bé les característiques de les carreteres de la 
zona. Veurem amb que ens trobem quan anem a reconèixer les especials i a partir d’aquí actuarem 
en conseqüència. A més, Carchat confirma que no participarà en el shakedown: No ho farem, no hi ha 
pressupost per a això. Malgrat tot, no renunciem a res i espero posar les coses difícils als meus 
contrincants. Córrer en el Berguedá ens va donar molta confiança ... en fi veurem que passa però 
ara mateix sóc optimista i ... si plou molt millor. Pel que fa a la mecànica del Swift sembla que tot estarà 
en ordre en el moment de prendre la sortida: Després del ral·li del català vam fer una revisió a fons 
i encara estem treballant en el canvi de de velocitats. No hi ha dubte que iniciarem la carrera en 
millors condicions que en Vilajoiosa, esperem que aquesta millor posada a punt quedi reflectida 
en els cronos.

Dues passades per cadascuna de les especials cronometrades: Covelo (17,46 kms), As Neves (14,02 
kms.), Mondariz (11,34 kms), Maceira (23,44 kms.) i Ponteareas (17,17 kms.), configuren el recorregut del 
l’edició 2011 de Ral·li Riais Baixas. Les tres primeres es disputaran a les dues seccions que es correran a 
partir de les 7h30 del proper dissabte. Mentre que el bucle format per les dues últimes seran les que deci-
diran de manera definitiva la classificació final del ral·li de l’Escuderia Rias Baixas.
Com esmentàvem la prova gallega s’iniciarà a les 7h30 del dissabte (dia 4) des del parc d’assistència situat 
a l’Institut Firal de Vigo (IFEVI). La finalització de la prova està prevista sobre les 22h00 del mateix dissabte 
en ple centre de Vigo.

Servei de premsa.

Classificació provisional de la Copa Suzuki Swift 2011:

1.-Pablo Pazo, 23 punts, 2.-Surhayen Pernía, 20 p., 3.-Joan Carchat, 17 p., 4.-Pablo Rey, 14 p., 5.-Victor 
Perez, 13 p.


