
Carchat-”Leites” abandonen el Príncipe 2011 a l’última especial. 

Joan Carchat-Claudi Ribeiro”Leites”, van tornar a estar entre els millors de la Copa Suzuki Swift 2011, en aquesta ocasió 
en la 48è Ral·li Príncipe d’Astúries, però aquesta vegada sense recompensa al final de la prova. El trencament del canvi 
de velocitats a l’inici de l’última especial (tercera passada per Comarca de la Sidra) els va obligar a abandonar, quan 
tenien la segona plaça assegurada en la classificació de l’esmentada copa de promoció.
Cal destacar que en el seu debut a Astúries, Carchat ha viscut diverses experiències noves i algunes d’elles realment 
negatives. A part de l’abandó a l’última especial esmentada, sens dubte la més greu, va veure com al final de la primera 
etapa el sancionaven amb 40” de penalització per entrar amb 4’ de retard en un control horari, en aquells moments era 
capdavanter destacat de la seva categoria.

La 1ª etapa, encara que es va iniciar amb un scratch de Carchat-Ribeiro, es va caracteritzar per l’estira i arronsa que 
van protagonitzar el pilot andorrà i Pablo Pazó. En el segon pas per Siero, quarta especial del dia, Carchat es va situar 
al capdavant de la classificació provisional de la Suzuki després que el seu gran rival perdés més de 3’.
Tot semblava de cara perquè Carchat acabés la jornada com a capdavanter destacat i pogués afrontar la següent jor-
nada del ral·li amb certa tranquil·litat. Però l’esmentada penalització va variar, en certa manera, els plans del tàndem 
andorrà.
Carchat va començar la 2ª etapa molt inspirat i en aparença amb la intenció de llimar els 19” que li portava Pablo Rey, 
després de regularitzar la classificació amb les penalitzacions. Va marcar el millor registre en dos dels tres primers trams 
de la primera secció del dia i es va situar a 7” de Rey, abans del pas per l’assistència de Gijón.
A la recta final de la jornada, el pilot andorrà del RACC va preferir desistir en el seu atac i assegurar la segona plaça 
en el seu debut a Astúries, quan semblava que l’objectiu estava a l’abast... el trencament del canvi va deixar sense el 
merescut premi, l’excel·lent treball realitzat durant tota la setmana.    

Se’ns va trencar el canvi de cop a l’inici de l’última especial i tot es va acabar en aquell moment, ha estat una 
pena, després de superar tots els problemes que han anat sorgint durant la carrera... Eren les paraules de Carchat 
després de confirmar el seu abandó a la seva primera participació en el Príncipe. A continuació comentava els moments 
complicats de la carrera i el seu desenvolupament. Durant la primera jornada ens ha passat una mica de tot. En el 
primer pas per Morcín vam atrapar a Cañizares i a pesar que es va apartar i ens va deixar passar de seguida vam 
perdre una mica el ritme, la concentració i uns segons preciosos. Al final del dia la penalització. 
La segona jornada va ser una mica més tranquil·la, la vam iniciar amb  força però vam decidir no deixar-nos 
portar per l’obsessió del triomf en el Príncipe i pensar en el campionat. El plantejament era bo però no va acabar 
de concretar-se. Del seu debut en terres asturianes va fer aquest comentari: A nosaltres ens ha faltat una passada 
de reconeixements per afrontar amb més confiança unes especials que en ocasions estaven molt brutes, sobre-
tot les cunetes, i que patinaven molt fins i tot amb l’asfalt sec. Per cert la pluja va seguir sense aparèixer.  
 
La recta final de la Copa Suzuki Swift 2011 s’iniciarà el primer cap de setmana de novembre, dies 2 i 3, amb la disputa 
del Ral·li Sierra Morena a Cordoba. Sense cap dubte Carchat-”Leites” tindran un final una mica més complicat del que 
abans del Príncipe de podia preveure.  

Servei de  premsa.


