
L’espectacle que ofereixen els GIAND en el Circuit Andorra segueixen centrant l’atenció dels afeccionats que 
acudeixen per viure en directe les evolucions dels participants en les Crèdit Andorrà GSeries.

En aquesta tercera cita en el traçat del Port de Envalira van ser Nil Solans i Àlex Bercianos els que van man-
tenir un espectacular duel que al final va afavorir a Solans per la mínima diferència d’1 punt.

Una altra mostra de l’emoció que es viu en les GS2 és el triple empat que es va produir en la lluita per la ter-
cera posició d’aquesta G4. Jan Solans i Cyril Despres que disputaven el seu primer meeting aquesta tempo-
rada i Marcel Besolí, que va tenir problemes en la part inicial de la jornada, van acabar les sèries disputades 
igualats a 37 punts.

La climatologia va tornar a ser protagonista, en aquesta ocasió, en positiu per als presents en el Circuit 
Andorra i menys favorable per als responsables de mantenir la pista en bones condicions.
La temperatura va pujar més del desitjat, el sol va lluir amb força i en conseqüència la pista, a la recta final del 
meeting, va acusar l’ambient primaveral i el pas dels cotxes.

Pep Codinach va tornar a sofrir emocions fortes durant la G4, l’ambient calorós sembla que va afectar una 
mica als pilots i les finals, sobretot la B, va ser moguda, aquesta era la seva opinió: Les sortides de pista que 
s’han produït en aquesta part final són precisament les situacions a evitar. Veurem si podem recuperar 
els dos cotxes amb problemes perquè puguin disputar la Finals A.
Malgrat els esforços de tot l’equip de PCR Sport, els GIAND tocats no van poder disputar la Final A en 
les millors condicions.

La penúltima cita de les Crèdit Andorrà GSeries aquesta prevista per dissabte que ve (dia 25). Com sempre 
en aquest certamen l’última paraula la té el temps.

Servei de premsa.

Resultats  Crèdit Andorrà GSeries  - G4 

Nil Solans entre els més ràpids 
dels GIAND de PCR Sport


