
El Ral·li 2000 Viratges serà una vegada més el punt final dels equips que de manera habitual disputen el Campionat de Cata-
lunya de Ral·lis d’asfalt. Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 - MC Racing) estaran en el podi del Passeig Pere 
III per iniciar una prova que intentaran completar entre els millors. Ha estat una temporada molt llarga amb competicions de 
diversa dificultat i que els agradaria arrodonir amb un bon resultat .

Per aconseguir els seus objectius hauran de superar l’exigent traçat preparat pels membres del Biela Club Manresa. Iniciaran 
la competició amb un bucle  de dues especials conegudes (Hostalnou i Pinós) que es disputaran en les dues seccions inicials 
del ral·li. A la tarda - nit canvi d’escenari, serà un altre bucle, en aquest cas de tres especials (Vilredes, Taurons i La Bassa) 
pel qual també hauran de passar dues vegades.
És una ral·li llarg, quant a quilometratge (450 km) i també quan horari, seran més de 13 hores pendents d’horaris, controls 
de pas, especials, etc., fins a arribar al parc tancat final.

Els equips de l’Escuderia Gironella no solament acabaran la seva temporada d’asfalt sinó que serà l’última prova del 2016, 
com queda dit acabar amb bones sensacions el seu objectiu. Aquesta és a l’opinió de Domènech: Després del 2000 Virat-
ges s’obre un ampli període sense competir que, segons l’experiència viscuda, es fa més llarg si el final de tempo-
rada ha estat mogut. O sigui que es tracta d’estar entre els millors al final a Manresa, anem a lluitar per això. Estar 
entre els millors també ajudarà a lluitar fins al final pel títol de 2 rodes motrius: Ara mateix no és un fet que m’obsessioni, 
anem a centrar-nos a imposar un bon ritme i aconseguir bons temps, al final ja veurem on estem.

La cerimònia de sortida es durà a terme en el podi situat en el Passeig Pere III de la capital catalana, on a partir de les 20.00 
hores passaran tots els inscrits al ral·li.

L’hora de la veritat arribarà a les 8.30 hores del proper dissabte (dia 19), en aquest instant es començarà a donar la sortida 
dels participants des del parc d’assistència d’Artés. en aquesta ocasió els equips es dirigiran a les especials.
El final està previst a partir de les 23h30 al parc tancat de Manresa.

Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis (absoluta).
1.-Josep M. Membrado, 99 punts, 2.-Nil Solans, 64 p., 3.-Xavier Domènech, 49 p., 4.-Josep A. Domènech, 43 p., 
5.-Eduard Puig, 40 p.

Classificació provisional del Copa de Catalunya d’asfalt (absoluta).
1.-Josep M. Membrado, 1320 punts, 2.-Nil Solans, 836 p., 3.-Albert Roger, 650 p.,4.-Eduard Puig, 606 p., 5.-Josep M. Martí-
nez, 606 p., 6.-Josep A. Domènech, 540 p.

Horaris - 56 Ral·li 2000 Viratges

Acabar el 2016 amb un bon resultat, 
objectiu de Domènech-Marchal


