
Joan Carchat: La cosa pinta bé, però ara mateix som segons. 
Amb aquestes paraules Joan Carchat deixa ben clar que seguir sumant en el Ral·li Comunitat de Madrid és indispen-
sable per no tenir sorpreses desagradables al final. A falta de l’última prova del calendari de la Copa Suzuki Swift 2011, 
Pablo Pazó és el líder de la classificació provisional amb un avantatge de 3 punts sobre el pilot andorrà i 14 punts sobre 
Pablo Rey. Aquests tres pilots estaran al podi de la Swift 2011, encara que l’ordre no quedarà establert fins al final de 
l’última prova del calendari de l’esmentat certamen.    

Cal esmentar que una vegada disputades les set proves previstes al calendari, cada pilot descomptarà el pitjor resultat. 
Així doncs fins a aquests moments, és a dir si la puntuació de Madrid no és inferior, Pazó descomptaria els 15 punts 
aconseguits al Ral·li Sierra Morena, Joan Carchat els 4 punts del Príncep d’Astúries mentre que Rey no descomptaria 
cap punt ja que a Orense va abandonar i no va marcar cap scratch parcial. És evident doncs, que a priori, Carchat té una 
situació molt favorable, sempre que aconsegueixi mantenir la regularitat que ha mostrat en bona part de la temporada.     

Està molt clar que, igual que ens va passar en el Sierra Morena, haurem d’anar ràpid però sobretot no cometre 
cap error que ens deixi fora de la cursa. No necessitem guanyar, segons com vagin les coses una cinquena 
plaça ens podria servir per aconseguir el títol. No sé el que passarà quan arribi el moment de la veritat, però ara 
mateix crec que el millor serà intentar sortir com sempre, és a dir a fer la nostra carrera i anar controlant tram a 
tram als nostres rivals. Aquest era el comentari de Joan Carchat després de conèixer la classificació provisional de la 
Swift 2011 i les diferents possibilitats que es plantegen. Quant a la preparació del ral·li del RACE, el pilot de l’Automòbil 
Club d’Andorra tampoc té previst fer res fora de l’habitual: Revisarem el Suzuki com de costum i intentarem conèixer 
algunes de les característiques de les especials que, segons m’han comentat, són les mateixes que les de la 
passada edició. El desconeixement dels ral·lis ha estat, sense cap dubte, un dels factors que ha jugat en contra 
dels nostres interessos durant tota la temporada. Cal recordar que ha estat el nostre primer any en el campionat 
d’Espanya i aquesta inexperiència ens ha passat factura en alguns moments puntuals.       
 
Com queda dit, tot es decidirà els propers dies 25 i 26 a les especials de la Serra de Madrid i al circuit del Jarama, 
aquests seran els obstacles que hauran superar pels participants del Ral·li Comunitat de Madrid - RACE 2011. 

Servei de premsa.

Classificació provisional Copa Suzuki Swift 2011
1.-Pablo Pazó, 111 punts, 2.- Joan Carchat, 108 p., 3.- Pablo Rei, 97 p., 4.- Victor Pérez, 62 p., 5.- Surhayen Pernía, 
58 p.


