
Les instal·lacions del Circuit Andorra van acollir, una vegada més, als participants de les Crèdit Andorrà 
Gseries. La presència a la pista dels GIAND va ser el centre d’atenció de tots els presents, les mínimes dife-
rències que van separar als més ràpids van mantenir l’emoció fins al final.
Marc Gutiérrez i Marcel Besolí, compartint el GIAND dorsal 02, van arrodonir una espectacular actuació. Les 
diferències en algunes de les mànegues van ser de dècimes encara que Guti, que va recuperar la seva millor 
versió sobre la pista gelada, va vèncer en totes les mànegues disputades. 

La tercera posició del podi va ser per a un Gerard de la Casa que, malgrat donar prioritat a derrapar, es va 
mostrar molt regular cada vegada que va sortir a la pista per competir.
En aquesta ocasió, van completar el top5 de la classificació final Nil Solans (amb problemes en la final) i 
Ferran Monje Jr., que competia per primera vegada aquesta temporada al traçat andorrà.

La climatologia va seguir posant les coses complicades als organitzadors (Automòbil Club). Les previsions 
meteorològiques ja van aconsellar modificar el programa horari. Una vegada el meeting en marxa es van 
anul·lar  les mànegues del Sprint 2.

Pep Codinach no podia dissimular la seva satisfacció per la competitivitat que demostren els GIAND a la pista, 
alhora que: No sé si els GIAND resistiran a l’extrema exigència que els estan portant els pilots que llui-
ten per les primeres posicions.
Els protagonistes dels millors registres es mostraven molt satisfets amb les prestacions del GIAND. Guti 
comentava: Després del primer contacte la setmana passada em va agradar molt el cotxe i les seves 
reaccions sobre el gel.

Després dels dos primers meeting disputats, els participants tindran una setmana de descans. La propera 
jornada de competició (G4) està prevista per al dia 18 de Febrer.

Servei de premsa.

Resultats  Crèdit Andorrà GSeries  - G3

Els GIAND (PCR Sport) posen 
l’emoció al Circuit Andorra


