Domènech-Marchal afronten amb
optimisme el Ral·li Osona 2017

Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 Sport - MC Racing) estan convençuts que podran completar una excel·lent
actuació en el 49 Ral·li Osona, la prova de més carisma del Campionat de Catalunya de Ral·lis.
Després d’una primera part de la temporada, en la qual han competit de manera molt regular, l’objectiu és mostrar el seu
millor ritme de competició en un ral·li que exigeix al màxim, tant dels pilots com de la posada a punt de les mecàniques.
L’Escuderia Osona, a un any vista de les noces d’or de la seva prova, va decidir seguir apostant pel traçat que es va engegar
en l’edició anterior. Així doncs, es disputaran dues etapes, la primera de les quals tindrà en la doble passada nocturna per les
Guilleries (Sant Julià de Vilatorta - Collsaplana), la principal dificultat de la prova.
Els equips participants hauran de completar prop de 500 km, dels quals 134,20 km seran de velocitat, repartits en 15 especials (7 de diferents). L’especial espectacle del Circuit d’Osona es disputarà tres vegades, dues de les quals al final del bucle
que tancarà la prova.
Segons Domènech tot està en ordre per iniciar la present edició de l’Osona: En referència al DS3 tot preparat per començar a donar gas. Hem repassat les especials i tenim unes notes que ens permeteren anar a totes. Així doncs hem
treballat per no tenir, en la mesura del possible, imprevists amb el ral·li en marxa. Un pronostic que li dóna tranquil·litat
al campió català de 2RM, és la previsió meteorològica. Així ens ho comentava: Diuen que aquest any plourà i que les temperatures seran més baixes que les habituals de l’estiu. Prefereixo aquest escenari que la calor d’anteriors edicions.
L’any passat la suor pràcticament et deixava sense visibilitat.
Quant a la base de la prova cal esmentar que estarà, com és habitual, a les instal·lacions del Circuit d’Osona, mentre que els
equips situaran les seves assistències en la localitat de Tona des del primer bucle de la primera etapa.
La primera etapa tindrà la sortida des de la Plaça Major de Vic a les 20.01 hores del divendres (dia 30), mentre que el punt
de partida de la segona estarà en l’assistència de Tona, a partir de les 10.01 hores del dissabte (dia 1).
Servei de Premsa.

Horaris - 49è Ral·li Osona

