
 Carchat-”Leites”, un pas més cap al títol de la Copa Suzuki 2011.  

Joan Carchat-Claudi Ribeiro”Leites”, van respondre a la pressió afegida d’haver de superar l’abandó en el passat Prín-
cep d’Astúries, amb un podi (segona posició) en el Ral·li Sierra Morena, penúltima prova del calendari de la Copa Suzuki 
Swift 2011.
L’equip de l’Automòbil Club d’Andorra va completar una excel·lent actuació, van estar entre els millors durant tota la 
jornada i van superar amb eficàcia el moment complicat del ral·li, a l’última especial de les seccions matinals, quan es 
van trobar el Suzuki de Santi Cañizares accidentat a la meitat del tram. 
Durant les jornades prèvies al ral·li, Carchat se lesi prometia molt felices, l’aparició de la pluja semblava afavorir els seus 
interessos. Al moment de la veritat, l’asfalt de les especials estava sec però molt relliscós en algunes zones. Sens dubte 
el pilot andorrà no està tenint sort amb la climatologia durant aquesta temporada.  

L’esperat duel entre Pazó i Carchat es va iniciar en l’especial inicial del ral·li, encara que amb Victor Perez com convidat 
inesperat. El càntabre va estar molt ràpid en el primer pas per Pozoblanco (25,29 km) i va superar en 7 dècimes a Carc-
hat.  La dinàmica no va variar durant les seccions matinals i l’intercanvi de diferències va ser constant. Al reagrupament 
de meitat de carrera es va arribar amb Perez com a capdavanter, amb el pilot andorrà a menys de 3”. Tot estava per 
decidir, encara que els rivals directes a la Copa Suzuki 2011 estaven més distanciats. 
A l’inici de la tercera secció, Carchat va augmentar el ritme i es va situar al capdavant de la Suzuki Swift al superar en 9” 
a Perez. La lluita va continuar en la següent, les diferències, encara que menors, es van invertir i a més Pablo Rey amb 
el seu scratch també es va postular per al triomf a Còrdova. Precisament el final de ral·li de Rey va resultar espectacular 
i va desbancar de la primera plaça a Carchat que al final va pujar al segon graó del podi.   

M’he trobat còmode a les especials, el nostre ritme era bo i he vist des de l’inici que els nostres rivals en la Copa 
es quedaven una mica mes en darrera. Era important no cometre errors i crec que ho hem aconseguit. Després 
de l’abandó a l’anterior prova era prioritari estar entre els millors a Còrdova per mantenir les nostres opcions a 
guanyar la Copa i ho hem aconseguit. De tota manera el triomf s’ha escapat degut al gran final de rall·li que ha 
fet Pablo Rey, una llastima. Eren les paraules d’un Carchat molt satisfet després d’aconseguir el seu cinquè podi de 
la temporada en la Copa Suzuki 2011, a pesar de ... A més, contestava d’aquesta manera la ser requerit sobre un dels 
moments delicats de la jornada. Ens vam trobar a Cañizares en el tram amb problemes, avançar-lo era molt just. 
Després d’aconseguir-ho vam seguir a un ritme més relaxat, vam donar per fet que l’especial es neutralitzaria ...  
en fi no se. Al final va haver-hi una mica de confusió, però tot es va arreglar, vam continuar el ral·li amb normali-
tat, el segon lloc final ha estat una bona recompensa. Anirem a Madrid amb la intenció d’arrodonir la temporada 
amb un triomf a la Swift.   
 
Com es pot comprovar a ment de l’equip andorrà està posada en el Ral·li Comunitat de Madrid-RACE, última prova de 
la Copa Suzuki Swift 2011 i en el qual es decidirà la classificació final d’aquest certamen.

Servei de premsa.

Classificació del 29è Ral·li Sierra Morena - Copa Suzuki Swift

1.- Rey-Uzal 1h47’24.3 , 2.- Carchat-”Leites” a 0’36.1 , 3.- Victor Pérez-Del Barrio a 0’39.5 , 4.- Pazo-Garcia a 2’00.8, 
5.-Viloria-Fariñas a 3’31.2 , 


