
Joan Carchat: Intentarem seguir en el podi.  

Les carreteres de la província d’Orense seran l’escenari en el qual Joan Carchat-Claudi Ribeiro(Leite) 
lluitaran per demostrar que estan entre els més ràpids de la Copa Suzuki 2011. L’equip andorrà, que forma 
part del Programa Júnior de l’Automòbil Club d’Andorra, ha completat fins ara les seves actuacions en el 
podi de l’esmentada Copa i es mostra amb la confiança necessària per seguir aquesta línia en el 44 Ral·li 
d’Orense.        

A la primera cita de l’any (La Vilajoiosa) van ser la sorpresa de la Copa, en el Rias Baixas van confirmar el 
seu gran nivell i ara a Orense ja són un dels equips a batre, a Carchat això no li preocupa, aquest era el 
seu comentari: Aquesta temporada tots els ral·lis són nous per a nosaltres i és evident que és vital, 
abans de res, conèixer el recorregut i veure les característiques de les especials, a partir d’aquí 
anar tan ràpid com sigui possible serà l’objectiu. Seguint aquesta estratègia veurem on estem res-
pecte als nostres rivals i quines possibilitats tenim d’estar entre els millors. Com sempre espero 
(m’agradaria) una climatologia complicada i, posats a demanar, que no faci molta calor. Sens dubte 
el tema de la calor ho tindrà difícil que es compleixi. El que si té intranquil a Carchat és la solució dels 
problemes del canvi de velocitats que ja va tenir a Vigo: És cert, estem a l’espera que arribi el material 
necessari perquè el canvi funcioni amb normalitat. Tinc confiança que en aquests últims dies es 
pugui resoldre tot i poder competir amb la tranquil·litat de que tot està al 100% d’efectivitat.

Els membres  de l’Escuderia Orense han preparat per la 44 edició del seu ral·li, un recorregut selectiu i dur 
amb especials molt conegudes i respectades pels pilots que les coneixen. Per començar el divendres dia 
17 (a les 20h35) es disputarà l’especial espectacle de 2 kms.,
Durant del dissabte (dia 17) es correran dos bucles de dos i tres especials respectivament, a doble pas-
sada cadascun. En el matinal Toen (12,81 kms.) i Sant Pedro de Rocas  (28,33 kms.) seran els obstacles 
a superar, a més una segona passada pel tram espectacle donarà pas al reagrupament (45’) de meitat de 
carrera. En la continuació els equips participants hauran de competir en Vilariño Frío (14,90 kms.), Cañon 
do Sil (30,73 kms.) i Luintra (15,13 kms.). En total 562,63 kms., dels quals 207,90 seran cronometrats.
L’Orense 2011 estarà centralitzat al Recinte Firal Expourense. La jornada decisiva s’iniciarà a les 8h00 a 
l’esmentat recinte i finalitzarà a partir de les 22h10 en el podi de la Plaça Major d’Orense. 

Servei de premsa.

Classificació provisional de la Copa Suzuki Swift 2011, desprès de dos ral·lis:

1.-Pablo Pazo, 41 punts, 2.-Joan Carchat, 37 p., 3.-Lluis Perez, 32 p., 4.-Victor Perez, 28 p., 5.-Pablo Rey, 
25 p.


