
El pilot català va marcar el millor temps en la Yamaha YXZ1000R Cup, el segon en buggys i el cinquè en scratch durant la 
segona especial de la Baja Almanzora.

Una incidència mecànica va impedir al de L’Ametlla del Vallès acabar la prova d’Almeria.

“Era nostra primera carrera amb un vehicle nou i vam patir els típics problemes de joventut. De totes maneres, el 
nostre ritme va ser molt bo i som optimistes de cara al futur”.

23 d’abril de 2018
José Luis García va arrencar el Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny 2018 amb un sabor agredolç. El pilot català 
no va poder finalitzar la cita inaugural, el Rally TT Baja Almanzora, a causa d’una incidència mecànica, però va demostrar 
en carrera que pot estar al davant aquesta temporada.

En terres d’Almeria, el de l’Ametlla del Vallès es va veure obligat a retirar-se en la tercera de les quatre especials. Fins a 
aquest moment i com a principal resultat parcial, García havia arribat a marcar en el segon sector cronometrat el millor 
temps en la Yamaha YXZ1000R Cup, el segon en la categoria de buggys i el cinquè en scratch.

“El cotxe és molt ràpid i tenim un ritme molt bo. Podem estar a dalt i lluitar amb els millors”, afirma un positiu José 
Luis García, que aquest any afronta la seva primera temporada completa en el certamen nacional.

“Era nostra primera carrera amb el buggy, que és nou i té millores importants respecte al que vam utilitzar la 
temporada passada, i vam patir els problemes de joventut habituals en aquest tipus d’estrenes”, prossegueix l’ex-
perimentat pilot després de la Baja Almanzora, disputada aquest cap de setmana passat.

Malgrat aquest contratemps inicial, el de l’equip PCR Sport, que té com a copilot a Xevi Moreno, es mostra optimista de 
cara al que resta de temporada. “Estic content amb el cotxe i amb el rendiment que hem tingut en aquesta primera 
presa de contacte. Estic segur que seguirem evolucionant i creixent carrera a carrera”, explica García.

“No ens preocupa massa aquest resultat perquè s’en pot descartar un al llarg de l’any. L’objectiu segueix sent 
el mateix que en iniciar el campionat: lluitar per la victòria final en la nostra categoria”, remata un ambiciós José 
Luis.

Després d’aquesta primera prova de l’any a Almeria, la propera cita del CERTT 2018 tindrà lloc el 19 i 20 de maig a Jaén, 
on es disputarà el Rallt TT Mar de Olivos.

Web oficial del Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny:
www.campeonatott.es

Hashtags de la Yamaha YXZ1000R Cup:
#YXZ1000R #YamahaYXZCup2018 #YamahaRacing #RevsYourHeart #CERTT
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Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny – Rally TT Baja Almanzora

José Luis García, entre els més 
ràpids del CERTT en buggys


