
Albert Llovera-David Usón  lluitaran per el subcampionat absolut.

Amb el títol de campió d’Espanya de Grup N a la butxaca, Albert Llovera es desplaçarà fins a Cala-
mocha (Terol) amb l’objectiu de lluitar fins al darrer metre cronometrat  per pujar al podi absolut de 
la classificació final del Campionat d’Espanya de Ral·lis s/ terra. 
Amb Xevi Pons campió, Oscar Fuertes, Ramón Ferreiros i el mateix Llovera es jugaran les seves 
opcions d’estar en aquest podi, en el Ral·li Comarca del Jiloca última de les proves de l’esmentat 
campionat.
Per afrontar aquesta última prova de la temporada sobre terra, el pilot d’Abarth comptarà amb David 
Usón al backet de la dreta del Grande Punto S2000.  

Els organitzadors del campionat (Octagon i RACE) han previst per finalitzar la temporada, un recor-
regut de 187,49 km, dels quals 98,24 km seran de velocitat. Les especials a superar seran quatre 
(dues de diferents). En concret l’especial A tindrà 23,60 km, mentre que la B serà una mica més 
llarga, 25,52 km. 

PCR Sport, responsables de la part tècnica de l’equip de Llovera, no van perdre temps una vegada 
finalitzada la prova de Lerma, van desmuntar immediatament el motor de l’Abarth S2000 i el van 
enviar a Itàlia per deixar-lo en condicions d’afrontar el complex fi de temporada que queda per dis-
putar. Segons el pilot d’Abarth tot està en ordre: Teníem el motor al límit de quilometratge 
i l’havíem de deixar en condicions, sobretot, per afrontar el Catalunya. L’operació 
s’ha realitzat sense problemes i el motor ja està instal·lat a l’Abarth per viatjar cap a 
Calamocha. 
Així doncs l’objectiu a la prova que tanca l’espanyol de terra serà doble: Així és, ens servirà per 
rodar el motor de cara a la prova del mundial i a més, haurem d’estar molt atents al 
desenvolupament de la cursa, el subcampionat de la classificació absoluta està en joc 
i no hi ha dubte que, aconseguir-lo seria un excel·lent final d’any a la terra. 

La prova que, com queda dit, es disputarà a les pistes de terra de la província de Terol, s’iniciarà a 
les 8h35 del proper diumenge (dia 21) i acabarà a partir de les 14h37, del mateix dia, al podi situat al 
Recinte Firal de Calamocha.

Servei de premsa.

Classificacions provisionals del Campionat d’Espanya de Ral·lis  s/terra 2012.
Scratch.
1.-Xevi Pons, 210 punts, 2.-Oscar Fuertes, 152 p., 3.-Albert Llovera, 138 p., 4.-Ramón Ferreiros, 
130 p., 5.- Ruben Gracia, 99 p.

Grupo N.
1.-Albert Llovera, 210 punts, 2.-Juan M. Casares, 87 p., 3.-David Quijada, 52 p.
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