
Claudi Ribeiro perd el podi en la 
recta final de l’Osona 2017
Claudi Ribeiro “Leite” - Marta Anglada (Peugeot 208 1.2 - GC Motorsport), no van poder completar la 
seva participació en el 49 Ral·li Osona, tercera prova vàlida pel Volant RACC 2017 / Trofeu Mavisa 
2017.
Leite - Anglada van haver d’abandonar la prova mancant tres especials per al final, en concret en el 
segon pas per l’especial Casamiquela, a causa d’una sortida de carretera que va afectar una de les 
rodes posteriors del seu Peugeot.

Al moment de l’abandó el tàndem, que disputava el seu primer ral·li formant equip, estaven lluitant per 
la segona plaça de la classificació del Volant, amb Vila-Roca. Les diferències entre tots dos equips 
eren mínimes (1”9) i semblava que el ritme de l’andorrà el portaria a pujar, per primera vegada, a un 
podi com a pilot.

Malgrat l’abandó, Ribeiro es mostrava satisfet de la progressió que va demostrar en aquest Osona, 
aquestes eren les seves paraules abans de deixar l’assistència de Tona: Ha estat una llàstima que 
no hàgim pogut acabar la nostra actuació en el podi del Circuit d’Osona. Hem tingut un bon 
ritme en condicions complicades. Mancant l’últim bucle d’especials estàvem segons del Volant. 
Diuen, que les carreres són així. Ho seguirem intentant després de les vacances.

En referència a la sortida de carretera, el comentari del pilot de l’Automòbil Club era el següent: En un 
dels revolts del traçat, el cotxe m’ha fet un estrany i la part de darrere ha entrat a la cuneta i... 
Allà ens hem quedat.

El proper repte de Ribeiro - Anglada serà el Ral·li de terra ciutat de Cervera, que es disputarà el dis-
sabte 2 de setembre. Una prova que serà vàlida, a més, per al Campionat d’Espanya de l’especialitat 
i en conseqüència el seu nivell d’exigència serà superior.

Servei de premsa.


