
Carchat-”Leites” arriben a Astúries capdavanters de la Copa Swift.  
Joan Carchat-Claudi Ribeiro(Leites) afrontaran per primera vegada el Ral·li Príncipe de Asturias, vàlid per al Campio-
nat d’Europa i d’Espanya de l’especialitat, com a líders de la Copa Suzuki Swift 2011. Per al pilot que forma part del 
Programa Júnior de l’Automòbil Club d’Andorra, la temporada s’està desenvolupant de manera excel·lent, sempre en el 
podi reservat als participants de la copa monomarca esmentada i afrontant la recta final de la temporada en una situació 
immillorable per alçar-se amb el triomf en la classificació final de la Swift 2011.               

Malgrat tot, Carchat segueix pensant que queda molt camí per recórrer i cal seguir treballant com fins ara per mantenir 
vives les esperances al títol, aquesta és la seva opinió: Si que és veritat que a Ferrol ens vam situar al capdavant de 
la classificació de la Copa i que un bon resultat en el Príncipe ens donaria molta tranquil·litat de cara a la fase 
final del campionat. No obstant la realitat ara mateix és que falten tres carreres i  tot és possible. Cal mantenir la 
concentració i seguir preparant les carreres de la millor manera possible.  El pilot andorrà s’enfrontarà per primera 
vegada a una cursa de dues jornades de competició, amb més de 100 km de velocitat cada dia: No serà fàcil, perquè 
a més és un escenari que no conec, mentre que els meus rivals directes han disputat la majoria d’especials en 
diverses ocasions. De tota manera és una situació a la qual ens anem acostumant, encara que  també és cert 
que la pressió va en augment a mesura que ens apropem al final. Com esmentava anteriorment, anem a intentar 
mantenir la nostra presència en el podi i si és possible ampliar una mica més la nostre avantatge respecte als 
que vénen darrere.  

El Príncipe de Asturias serà puntuable una vegada més per al Campionat d’Europa i per aquesta raó el recorregut estarà 
dividit en dues jornades. Es disputaran 13 especials cronometrades (6 diferents). En el decurs del divendres (dia 9), els 
participants hauran de superar en dues ocasions, el bucle format per: Siero (14,70 km), Morcín (24,94 km) i Corvera 
(14,88 km). En total 384,45 km, dels quals 109,04 km seran de velocitat.
Durant la jornada següent, l’acció es traslladarà a l’especial denominada Gijón (14,62 km), Villaviciosa-Colunga (29,36 
km), que es correran dues vegades. La novetat del recorregut, Comarca de la Sidra (11,52 km) es disputarà en tres 
ocasions durant aquesta segona etapa del Príncipe 2011.   
Per segon any consecutiu, la logística de la prova organitzada per l’Automòbil Club del Principat d’Astúries estarà repar-
tida entre Gijón i Oviedo. A la primera localitat s’ubicarà el parc d’assistència mentre que el podi estarà a Oviedo, on es 
durà a terme la cerimònia de sortida i el lliurament de premis.  

La sortida de la primera etapa està prevista a les 8h30 del divendres (dia 9) des del parc d’assistència de Gijon. La 
tradicional sortida des del Passeig del Bombé d’Oviedo es farà a les 8h00 del dissabte (dia 10), moment en què els 
participants que segueixin en carrera iniciaran la segona i definitiva etapa.

Servei de premsa.

Classificació provisional de la Copa Suzuki Swift 2011:

1.-Joan Carchat, 85 punts, 2.-Pablo Pazo, 80 p., , 3.-Pablo Rey, 49 p., 4.-Antonio Viloria, 44 p., 5.-Sur-
hayen Pernía 37 p.


