
Carchat-”Leites” volen recuperar una posició de podi.   
Un escenari nou, el del 29 Ral·li Sierra Morena, per seguir lluitant pel mateix objectiu, la Copa Suzuki Swift 2011. Així 
doncs, Joan Carchat-Claudi Ribeiro(Leites) correran dissabte que ve (dia 5) a la prova andalusa de la Swift, per mantenir 
les opcions al triomf final. Cal esmentar que, la regularitat de l’equip del Programa Junior de l’Autmóvil Club d’Andorra 
(ACA), quatre podis en cinc carreres, els ha portat fins a les posicions davanteres de l’esmentat certamen des de la 
prova inicial.                     

Fins a la cita d’Oviedo (Príncep d’Astúries), la recta final de la temporada es preveia relativament plàcida, però el trenca-
ment de canvi de velocitats a l’última especial del ral·li asturià no dóna opció a una nova ensopegada, aquesta és l’opinió 
del pilot andorrà: En els dos ral·lis que falten per completar el calendari de la Suzuki, no podem fallar. Haurem 
d’anar ràpid però assegurant el resultat, les diferències entre els primers són mínimes i no puntuar en una de les 
carreres equivaldria a perdre de manera definitiva les nostres opcions. Cal lluitar per recuperar la regularitat que 
hem tingut en els primers ral·lis de la temporada. Cal destacar que, malgrat l’incident que el va obligar a abandonar 
el Príncep 2011, la situació segueix favorable a Carchat, es troba a la segona plaça de la Suzuki, a set punts de Pazó, 
però el descompte del pitjor resultat li és clarament favorable. 
L’escenari del Sierra Morena és completament diferent als ral·lis disputats en el nord d’Espanya, aquestes són les refe-
rències que li han arribat al pilot de l’ACA : M’han dit que les carreteres de les especials s’assemblen a la prova 
que vam córrer a principi d’abril a La Vilajoyosa. Veurem que ens trobem en els reconeixements de les quatre 
especials que componen el recorregut, també cal tenir en compte que l’últim bucle es correrà de nit...  El Suzuki 
?  Doncs, hem reparat el canvi i revisat la resta ... poca cosa més podíem fer.  

L’Escuderia Rall Racing Còrdova ha preparat, per la 29ª edició del seu ral·li, un recorregut amb 8 trams de velocitat (4 
diferents), que es distribuiran en bucles de dues especials, que també es disputaran dues vegades cada bucle. Pozo-
blanco (25,29 km) i Villanueva (14,86 km) formen el bucle inicial mentre que Villaviciosa (24,84 km) i Ermites-Trasierra 
(12,57 km) decidiran de manera definitiva la classificació final. En total 612,98 km, dels quals 155,12 km es disputaran 
contra el crono. 

El Sierra Morena 2011 s’iniciarà a les instal·lacions del concessionari Mercedes de la capital andalusa (Parc d’assistèn-
cia) a les 7h00 del proper dissabte (dia 5). L’arribada al podi final, situat al Passeig de la Victória (Cordoba),  a partir de 
les 21h30 del mateix dissabte.

Servei de premsa.

Classificació provisional de la Copa Suzuki Swift 2011:
 
1.-Pablo Pazó, 96 punts, 2.-Joan Carchat, 89 p., 3.-Pablo Rey, 72 p., 4.-Surhayen Pernía, 57 p., 5.-Anto-
nio Viloria, 44 p.


