Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5)
esperen repetir a Vidreres.

Després del triomf aconseguit a Cervera, Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Ford Festa R5 - MC Racing) afronten el 7è Ral·li Vidreres - Maçanet de la Selva amb un plus de motivació i amb ganes de seguir estant en la lluita
pel triomf també en les proves de terra.
La prova, l’última de terra vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis, estarà organitzada per l’Escuderia
Peu a Baix i estarà centralitzada en la localitat de Vidreres (Girona).
Els organitzadors han preparat, per a l’edició 2015 de la seva prova, un recorregut amb un total de 124,40 km
dels quals gairebé el 50 % (58,50 km) seran de velocitat repartits entre 6 especials (2 de diferents).
Per al tàndem Membrado-Vilamala, a part de fer un pas més per revalidar el títol català, la prova de Vidreres serà
com una espècie de shakedown de la primera etapa del Ral·li RACC Catalunya Costa Daurada,que disputaran
dins de, aproximadament, un mes per carreteres de la província de Tarragona, segons Membrado: Un any més
estarem en la prova vàlida per al mundial de ral·lis que organitza el RACC. Aquest ral·li de Vidreres serà
una bona pedra de toc per a l’etapa inicial de Catalunya, encara que també és cert que les especials del
mundial són més exigents. El pilot d’Olost es troba molt satisfet de la seva progressió sobre terra i espera que
segueixi la línia ascendent en els propers compromisos: Des de l’inici de temporada he repetit en més d’una
ocasió el divertit que em resulta pilotar el Ford Festa R5, em sento molt còmode al volant i les sensacions
són positives tant en les proves d’asfalt com en les de terra. Espero seguir gaudint a Vidreres i puguem
completar un gran ral·li.
Els equips participants tornaran a situar les seves infraestructures al voltant de Poliesportiu de Vidreres, que serà
el centre neuràlgic de la prova. La sortida dels equips està prevista a partir de les 13h00 del proper dissabte (dia
26) des del podi situat en ple centre de Vidreres. El final està previst 6 hores més tard (19h13), moment que els
pilots que hagin superat el traçat arribaran al parc tancat final.
Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2015.
1.-Josep M. Membrado, 175 puntos, 2.-Albert Orriols, 91 p., 3.-Josep A. Domenech, 72 p., 4.-Miquel Prat, 61
p., 5.-Ferràn Nieva, 55 p.,

Horaris - 7è Ral·li Vidreres-Maçanet de la Selva.

