
Amb la disputa del 4rt Ral·li de terra La Terrissa, es va iniciar la Copa de Catalunya de l’especialitat. 
Miquel Prat-Daniel Muntaner pilotant el Mitsubishi Colt Proto preparat per PCR Sport van ser els 
grans dominadors de la prova, aconseguint el millor temps en tots els parcials disputats.
El Citroén C2 Proto preparat en les mateixes instal·lacions de la Torre d’Oristà, amb Olivé-Josep al 
volant, també van aconseguir arribar al parc tancat final a força d’imposar un ritme regular, amb el 
clar objectiu d’anar superant unes cronometrades que van empitjorar a mesura que hi passaven els 
vehicles.
No va tenir tanta sort el tàndem Javier Leyun-Helena Carrasco (Mitsubishi Lancer Evo IX) que es 
van veure obligats a deixar la prova en la primera especial a causa d’un problema en la seva mecà-
nica. Una vegada reparat el Mitshu, Leyun es va acollir a l’opció super ral·li i va completar els 4 
últims parcials amb sort diversa.

El recorregut preparat per l’Escuderia Peu Baix constava de 2 especials cronometrades, de 11,8 km 
i 8 km respectivament, que es van disputar tres vegades cadascun. La pluja va endurir molt el traçat 
i com a prova evident cal comentar que la meitat dels equips que van prendre la sortida no van poder 
completar la cursa de Quart (Girona)

L’activitat de l’equip PCR Sport segueix i el cap de setmana vinent es desplaçarà a Navarra, concre-
tament a les instal·lacions del circuit de Los Arcos, per assistir als seus pilots en la segona prova del 
Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra.

Servei de premsa.

Classificació del 4rt Tal·li de terra La Terrissa.
Copa de Catalunya de Ral·lis de terra.

1.-Miquel Prat-Daniel Muntaner (Mitsubishi Colt Proto), a 1h00’04”1, 2.-Nil Solans-Miquel Ibañez 
(Ford Fiesta R2), a 3’15”5, 3.-Gerard Fontaner-Xavier Jimenez (Peugeot 106 1.6 GTi) a 9’42”7, 
4.-Ramon Cornet-Dani Noguer (Peugeot 107) a 10’06¨1, 5.-Quim Guillamet-Xevi Lozano (Seat Ibiza 
1.8 T), a 10’34”2 ...  8.-Ramon Olive-Bernat Josep (C2 Proto) a 11’04”6.

Prat-Muntaner (Colt Proto PCR Sport) gua-
nyen un Ral·li Terrissa passat per aigua.


