
 Carchat-”Leite” imposen el seu ritme entre els Suzuki Swift.  

La progressió de Joan Carchat-”Leite” (Suzuki Swift) segueix a un ritme impecable. A més de no baixar del podi, a 
Ourense han pujat al graó més alt després de decantar al seu favor un espectacular duel amb l’equip local Pazó-Seo-
ane. Carchat es va mostrar molt fort durant tot el ral·li i va saber aguantar la pressió que suposava tenir per darrere a un 
pilot que coneixia molt bé l’escenari i que en cada especial  l’atacava per desbancar-lo del liderat.  
Així doncs primer triomf de Carchat-”Leite” en la Copa Suzuki 2011 i possiblement, falta de confirmació de la classificació 
oficial de la Copa, passin a encapçalar l’esmentada Copa, després de les tres primeres proves disputades. 
Quant a la climatologia, cal destacar que durant tota la jornada el cel ha amenaçat pluja, encara que al final el ral·li s’ha 
disputat sobre l’asfalt sec. La calor sufocant d’altres ocasions també ha brillat per la seva absència en aquesta edició. 
Carchat no volia calor i ha tingut sort.              

El domini de l’equip del Programa Junior de l’Automòbil Club d’Andorra va començar en l’especial inicial. Va aconseguir 
1” d’avantatge sobre Victor Pérez, però a partir d’aquí Carchat es va situar a la primera posició de la Copa Suzuki que 
tan sols va cedir després de la segona passada per Toén, i per menys de 2” respecte a Pazó. 
Va recuperar el liderat en la següent cronometrada (segon pas per Sant Pedro de Rocas) i va resistir tots els atacs 
dels seus rivals fins al final del ral·li. Cal destacar que les diferències amb Pazó van ser mínimes durant bona part de la 
jornada, però una punxada del pilot gallec en el primer pas per Luintra va deixar camí lliure a un Carchat que va saber 
mantenir la concentració malgrat minorar lleugerament el ritme. Malgrat tot va acabar el ral·li amb un scratch en Luintra, 
última especial del ral·li.    

Queda molt campionat per davant, però és evident cap que el nostre debut en un campionat espanyol està 
superant les millors previsions. Tres carreres disputades, tres podis i sempre progressant. Estem molt satisfets 
de com estan sortint les coses i pensem seguir treballant per mantenir l’excel·lent nivell que hem mostrat en 
aquesta primera part del campionat. Anirem preparant de la millor manera que puguem i sempre pensant en la 
carrera més immediata. Veurem com evoluciona tot. Eren les paraules d’un Carchat content pel seu primer triomf a 
la Copa Suzuki, però conscient que la igualtat entre els participants més ràpids serà habitual al llarg de la temporada: 
Les diferències entre els de davant són mínimes, com he comentat en més d’una ocasió, hi ha gent amb molta 
experiència  en la Copa i això en un moment donat pot ser decisiu. Avui la lluita amb Pazó ha estat molt intensa 
fins a l’últim bucle. La punxada que ha tingut en la primera passada per Luintra m’ha permès no haver d’arriscar 
en aquesta part final.   
 
La tercera cita gallega de la Copa Swift 2011 es disputarà el proper mes d’Agost, concretament els dies 19 i 20 , a Ferrol. 
Joan Carchat-”Leite” tindran el seu primer contacte amb un  dels traçats més complicats del campionat, amb gran quan-
titat de cruïlles i en el qual agafar referències no és fàcil.  

Servei de premsa.

Classificació del 44 Ral·li Ourense - Copa Suzuki Swift:
1.-Carchat-Ribeiro, 2h32’30.4 , 2.-Monarri-Sanjuan, a 1’08.3 , 3.-Pazó-Piris a 3’10.4 , 4.-Viloria-Fariñas 3’34.3 , 5.-Tei-
xidor-Sabater  a 3’56.9 .


