
Ribeiro-Anglada disputaran l’etapa 
de terra del RallyRACC
Claudi Ribeiro “Leite”-Marta Anglada (Peugeot 2018 1.2) estaran en el podi de sortida del RallyRACC 53 Catalu-
nya-Costa Daurada, per prendre la sortida a la prova puntuable per al Campionat del Món de Ral·lis.
No obstant això, el pilot andorrà i el seu equip, disputaran solament la primera etapa del RallyRACC, la de terra, 
ja que és vàlida pel Volant RACC 2017 / Trofeu Mavisa, certamen que segueixen de manera assídua aquesta 
temporada Ribeiro-Anglada.

Els equips del certamen de promoció apadrinat pel RACC, tindran que superar un traçat de 510,56 km, dels 
quals 115,90 km seran de velocitat.
En total, les especials cronometrades seran 6 (3 de diferents) de les quals cal destacar l’especial més llarga de 
la prova, Terra Alta de 38,96 km, que a més alterna zones amb superfície d’asfalt i terra. Aquest bucle inicial del 
Catalunya 2017 començarà amb la disputa de les tradicionals, Caseres (12,50 km) i Bot (6,50 km).
A esmentar que, després de superat el primer bucle els participants hauran de completar l’enllaç (100 km) fins a 
l’assistència de Salou i tornar per disputar la segona passada per les cronometrades esmentades.

L’escenari de la prova del mundial, organitzada pel RACC, no és desconegut per Leite encara que, també és 
cert, que mai l’ha corregut com a pilot: Així és, l’he disputat més d’una vegada però sempre com a copilot 
de Joan Carchat. L’experiència d’altres ocasions em pot ser molt útil en detalls com per exemple, no 
començo de zero en el coneixement de l’escenari i tenir en compte que en les segones passades els 
trams acostumen a estar molt trencats, entre altres. Leite és optimista i espera superar amb un bon resultat 
la seva presència en el RallyRACC 2017: Fins al moment, l’any està sent molt difícil, les coses no estan 
sortint com esperàvem. Intentarem que el Catalunya sigui el punt d’inflexió que necessitem per afrontar 
la recta final de la temporada amb les millors sensacions.

Un any més, la logística dels participants en el RallyRACC estarà situada a les instal·lacions de PortAventura. El 
podi de la prova també mantindrà la seva situació privilegiada en ple centre del Passeig Marítim de Salou. 
Precisament en aquest podi es durà a terme la cerimònia de sortida, dijous que ve (dia 5) a partir de les 20.00 
hores.

La primera etapa del RallyRACC 53 Catalunya-Costa Daurada, puntuable pel Volant 2017 com a segona cursa 
de terra, s’iniciarà a les 8.15 hores del pròxim divendres (dia 6) des de el parc d’assistència. 

Servei de premsa.


