
El cap de setmana vinent (dies 31/10 i 1/11), Pol Rosell intentarà revalidar el títol de la Seat León Eurocup en el 
Circuit de Barcelona - Catalunya, precisament el mateix escenari en què es va proclamar vencedor de la primera 
edició de l’esmentada copa mono-marca.

El jove pilot de Baporo Motorsport es jugarà el títol amb el pilot noruec Stian Paulsen. Rosell i Paulsen afronten 
l’últim meeting de la temporada igualats a 72 punts a la part alta de la classificació provisional de la León Euro-
cup 2015. En la 3ª posició d’aquesta classificació es troba un Mikel Azcona que amb 55 punts encara té opcions 
matemàtiques (hi ha 23 punts en joc) d’aconseguir el títol, encara que depèn d’un daltabaix important dels líders.

La trajectòria de tots dos pilots en les dotze proves disputades durant la temporada ha estat molt semblant. Rosell 
supera al seu rival per un diferència mínima, però important, en quantitat de podis, 7 pel de Baporo Motorsport 
per 6 de Paulsen. La diferència és important perquè aquest podi de diferència és un triomf (10 punts). El pilot 
noruec compensa aquesta diferència amb les puntuacions aconseguides en els entrenaments oficials i en les 
classificacions entre la quarta i vuitena posició. Tots dos pilots solament han deixat de puntuar en dues carreres.

Rosell i el seu equip han preparat amb detall la seva participació en el meeting final de la Seat León Eurocup 
2015. En la ment de tots està, intentar fer una bona mànega d’entrenaments oficials i superar els moments 
decisius de cadascuna de les carreres, acostumen a ser les sortides, sense contratemps que afectin al desen-
volupament normal de les carreres. Pol, una vegada finalitzat el test de preparació, va comentar: Acabo el test 
amb bones sensacions, espero un cap de setmana divertit.

Els moments decisius del cap de setmana s’iniciaran dissabte que ve (dia 31) a les 9h45, moment en què s’ini-
ciaran els 30’ que decidiran la composició de les graelles de sortida. La primera carrera començarà a les 14h00 
de mateix dissabte mentre que al migdia de la jornada següent (1 de novembre) es disputarà la carrera final de 
la Seat León Eurocup 2015.

Servei de Premsa.

Classificació provisional Seat León Eurocup 2015.

1.-Pol Rosell, 72 punts, 2.-Stian Paulsen, 72 p., 3.-Mikel Azcona, 55 p., 4.-Julien Briché, 43 p., 5.-Jordi Oriola, 
37 p., 6.-Alexander Morgan, 36 p., 7.-Mario Dablander, 35 p., 8.-Fran Rueda, 34 p., 9.-Shane Anthony Williams 
24 p., 10.-Lucyle Cipriano, 19 p.

Pol Rosell es juga el títol de la Seat León Euro-
cup 2015 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.


