
Carchat-Leites guanyen la Copa Suzuki Swift 2011
Joan Carchat-Claudi Ribeiro”Leites”, eren els favorits al títol de la Copa Suzuki Swift 2011 i van fer bons els pronòstics. 
La tercera plaça a la classificació final de la Swift del Ral·li Comunitat de Madrid - RACE, va ser suficient para que Carc-
hat es proclames quart guanyador de la copa monomarca de Suzuki. 
Per a l’equip de l’Automòbil Club d’Andorra la prova va resultar tensa i molt complicada, van haver de sortejar diversos 
obstacles, alguns habitual en un ral·li, i d’altres ... entre els atípics cal destacar el toc amb un senglar a l’enllaç final de 
la primera jornada de competició.   

La 1ª etapa, es va iniciar en el circuit del Jarama, no era l’escenari preferit per Carchat però va sortir airós del repte. A 
partir d’aquí va trobar un bon ritme de competició i va acabar aquesta fase inicial en segona plaça de la Swift a 4” de 
Victor Pérez, però amb els seus rivals directes al triomf de l’esmentada Copa per darrere.
Tot semblava en ordre, però, com queda dit, a l’enllaç fins a l’assistència final un senglar es va creuar en el camí de 
Carchat i la part davantera dreta del seu Suzuki va patir greus conseqüències. El seu equip de mecànics va treballar 
ràpid i bé, però les conseqüències que es podien derivar del toc eren tota una incògnita. 
Carchat-Leites van començar la 2ª etapa amb preocupació però decidits a lluitar fins al final. La primera passada per 
Canencia i Morcuera va transcórrer amb normalitat relativa. Carchat era líder després d’aquestes especials, però amb 
problemes a la zona del toc. Els mecànics van haver de treballar altre vegada a contra-rellotge i malgrat tot no van poder 
evitar una penalització de 20” en el control de sortida de l’assistència.
En la continuació, la situació es va anar estabilitzant, el Suzuki va deixar de tenir problemes i el pilot andorrà va fer la 
resta. Fins i tot es va permetre el luxe de marcar un scratch parcial a l’Atazar, penúltima especial del ral·li.

Se m’ha fet un ral·li molt llarg, anaven passant les especials però seguia faltant molt. Per sort tot s’ha acabat 
com desitjàvem i hem aconseguit el títol de la Swift 2011, el gran objectiu de la temporada  Així comentava el pilot 
de l’A.C.A., el que molt probablement hagi estat el ral·li més complicat del seva, curta però intensa, carrera esportiva. A 
més no dubtava a afirmar que el moment més complicat del cap de setmana ha estat l’incident amb el senglar. Després 
d’impactar vaig pensar que tot s’havia acabat, el cop va ser molt fort i el Suzuki no és precisament un cotxe 
molt robust. Com vaig poder vaig arribar a l’assistència i aquí va començar la lluita per seguir en carrera, els 
mecànics del equip han fet un gran treball i gràcies a ells he pogut seguir en carrera. Per cert que quan he iniciat 
la segona etapa, vigilar els costats de la carretera era una obsessió. Per sort tot ha acabat de la millor manera.
 
Carchat dóna per finalitzada la seva primera temporada en el Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt amb un balanç molt 
positiu. En aquets moments, a més de celebrar-ho, espera que l’experiència acumulada aquest any li serveixi per tenir 
l’oportunitat de seguir mostrant les seves qualitats en properes edicions de l’esmentat certamen. 

Servei de premsa.

Classificació del II Ral·li Comunitat de Madrid - RACE/ Copa Suzuki Swift.

1.-A. Monarri-R. Sanjuan, 1h32’40.0 , 2.-P.Pazo-JR Seoane, a 0’01.4 , 3.-J.Carchat-Leites, a 0’05.7 , 4.-S.Pernia-B.
Odriozola, a 0’23.8 , 5.-D.Pinilla-D.Fernandez, a 0’46.7 .


