
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Ford Fiesta R5 - MC Racing) continuaran, dissabte que ve (dia 24), competint sobre 
terra. En aquesta ocasió serà a la comarca de la Selva (Girona), escenari de gran tradició en l’especialitat dels ral·lis.
El 8è Ral·li Vidreres - Maçanet de la Selva, quarta prova vàlida per a la copa catalana de l’especialitat i per al campionat 
absolut de ral·lis, serà una oportunitat perquè el tàndem vencedor de la passada edició del ral·li, confirmin les seves posici-
ons al capdavant dels respectius certàmens esmentats.

Els responsables de Peu a Baix Motorsport Club Girona han preparat un recorregut amb dos especials cronometrades 
(A-12,80 km i B-7,10 km) que es disputaran tres vegades cadascuna.
En total 59,70 km de velocitat que seran decisius per establir les classificacions dels equips que competeixen en diferents 
campionats.

El pilot de l’Escuderia Gironella afronta la prova de Vidreres molt motivat i amb l’esperança de quallar una bona actuació, així 
ho comentava: Repetir el podi de l’any passat seria fantàstic. Sortirem a competir amb aquesta intenció, a Cervera 
vam tenir bones sensacions, esperem repetir en unes pistes sensiblement diferents de les de la prova lleidatana.

Un bon resultat a la prova gironina seria una empenta gairebé definitiva per aconseguir els objectius de la present tempo-
rada: No hi ha cap dubte que acabar un ral·li en les posicions de podi sempre té conseqüències positives per als 
campionats en els quals estem immersos. Veurem com es desenvolupa la prova i després comprovarem on estem, 
calculadora en mà.

Com és habitual les localitats de Vidreres i Maçanet de la Selva es reparteixen el protagonisme en aquest ral·li. En la primera 
s’instal·la la logística dels equips i el podi on es durà a terme el lliurament de premis.
El ral·li que s’iniciarà a les 13.00 hores del dissabte vinent des de la plaça de l’Església de Vidreres, té previst el seu final en 
la mateixa ubicació a partir de les 19.00 hores del mateix dia.

Servei de Premsa.

Classificació provisional de la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra.
1.-Xavier Vidales, 694 punts, 2.-Josep Basols, 622 p., 3.-Xavier Domènech, 608 p., 4.-Josep M. Membrado, 526 p., 5.-Josep 
A. Domènech, 490 p.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis.
1.-Josep M. Membrado, 173 punts, 2.-Xavier Domènech, 93 p., 3.-Josep A. Domènech, 72 p., 4.-Nil Solans, 64 p., 5.-Xavier 
Vidales, 53 p.

Horaris - 8è Ral·li Vidreres - Maçanet de la Selva

Membrado-Vilamala intentaran repetir el 
podi de la passada edició a Vidreres


