
Nani Roma - Àlex Haro (Mini Cooper) i Xavi Domenech - Oscar Sánchez (BMW Mini Proto) van estar en el 
Top5 de la classificació final del 7è Ral·li Pla d’Urgell, primera cita del calendari de la Copa de Catalunya de 
Ral·lis de terra i vàlida per al Campionat de Catalunya de ral·lis.
Miquel Prat - Daniel Montaner (Colt Proto) van ser els grans dominadors dels dos primers bucles de la prova, 
però no van aconseguir entrar el seu vehicle al parc tancat final.

L’Escuderia Mollerussa va situar la base organitzativa del ral·li en l’escenari habitual, és a dir en les instal·la-
cions de l’esmentat recinte firal. En una esplanada annexe, es van instal·lar les assistències dels diferents 
equips mentre es va disputar el ral·li.
Els participants van haver de superar, tres vegades cadascuna, les especials A-11,99 km i B-8,84 km. En total 
de 62,49 quilòmetres de velocitat, dels 152,07 km que tenia el traçat de la prova.

Nani Roma - Haro, no van estar afortunats en l’inici del ral·li. Un problema amb una bugia del Mini Cooper en 
la disputa del primer bucle, els va fer perdre un temps impossible de recuperar en el que quedava de ral·li, Al 
final, van aconseguir situar-se a la tercera plaça i així començar la temporada “atípica” en el podi.

Domenech-Sánchez, van protagonitzar una prova regular aprofitant al màxim les prestacions del Mini Proto 
de PCR Sport. En finalitzar el ral·li van ocupar la quarta plaça final, era la millor recompensa a la qual podíen 
aspirar si els líders no tenien algun problema.

Prat-Montaner, van anar els grans protagonistes de la jornada tant en la part positiva com en la menys bona. 
Van dominar amb autoritat les dues seccions inicials del ral·li (tres de quatre scratch possibles) i van ser líders 
des de l’inici. El trencament d’un palier en la penúltima especial els va aconsellar deixar el ral·li. El triomf no 
era possible i per tant no tenia cap sentit continuar. Una llàstima!

Per a Pep Codinach la primera plaça en la carrera inicial del català de ral·lis va estar molt a prop, est era el 
seu comentari: No hi ha dubte que mig ral·li, amb gairebé mig minut d’avantatge, Miquel Prat tenia la 
prova a les seves mans, solament el seu temperament 100% competitiu que li va fer seguir atacant i ...
Nani que va protagonitzar una excel·lent remuntada, tenia molt complicat recuperar el temps perdut en 
el primer bucle. Al final encara es va ficar en el podi.

PCR Sport estarà al parc d’assistència del 2° Ral·li de terra Circuit de Navarra. Nani Roma - Haro intentaran 
repetir el triomf que van aconseguir l’any passat

Servei de premsa.

Classificació - 7è Ral·li Pla d’Urgell
1., Vidales-Hereu (Mitsubishi Lancer Evo IX), 36’44”7, 2.-Membrado-Vilamala (Ford Festa R5), 2”5, 3.-Roma-
Haro (Mini Cooper) a 19”8, 4.-Domenech-Sánchez(BMW Mini Proto) a 1’04”7, 5.-Leyun-Carrasco (Mit-
subishi Evo IX) a 1’35”5.

PCR Sport prop del triomf en el 7è 
Ral·li Pla d’Urgell


