
Gil Membrado es va desplaçar, el cap de setmana passat (dies 9 i 10 de juny), al Principat d’Astúries per disputar el segon 
meeting del campionat asturià de karting en la categoria aleví.
Membrado va saldar la seva presència a les instal·lacions del circuit Fernando Alonso pujant al segon calaix del podi en les 
dues carreres disputades, una excel·lent prestació que el porta a situar-se a la segona plaça de la classificació provisional 
del certamen, una vegada disputats els dos primers meeting. Membrado acumula 152 punts, superant en 3 punts al fins ara 
2n, classificat, Nel Álvarez.

Entrenaments cronometrats.
L’objectiu era estar entre els millors i el jove pilot d’Olost va aconseguir el seu objectiu. Va marcar el seu millor crono 
(1′ 11″198) en la 5a volta de les 6 que es van disputar, aquest registre li va donar un lloc a la primera línia de la graella de 
sortida (2a posició) just al costat de Luis Fernández que va aconseguir la pole-position amb un temps 7 dècimes millor que 
el del pilot català.

1a Carrera.
Es preveia una dura confrontació, sobretot, per la segona plaça després que en els entrenaments oficials, hi havia tres pilots 
separats per tres dècimes per darrere de Fernández.
Les previsions es van complir i l’ajustada lluita per l’esmentada 2a posició va ser favorable a Membrado, després d’arrodonir 
una gran actuació. Amb un crono de 1′ 10″693, a més de ser un dels tres pilots que van aconseguir baixar de la barrera del 
1′ 11″, va quedar a 82 centèsimes de marcar la volta ràpida en carrera.

2a Carrera.
En aquesta ocasió, amb els mateixos protagonistes que en l’anterior carrera, la pugna encara va ser més ajustada. La 2a 
plaça es va decidir per menys de 2 dècimes en favor de Gil, després de decantar al seu favor l’espectacular frec a frec que 
va tenir amb Pablo Gutiérrez al llarg de les 8 voltes disputades.

Dins d’aproximadament un mes, en concret els dies 14 i 15 de juliol, es disputarà el tercer meeting del Campionat d’Astúries 
de Karting. Gil Membrado estarà a la graella de sortida.

Servei de Premsa.

Classificacions  Meeting 2 - Circuito Fernando Alonso.

Entrenaments cronometrats.
1. Luis Fernández (DPK Racing), 1’10”458, 2. Gil Membrado (La Morgal Sports), 1’11”198, 3. Pablo Gutierrez (ALE Team), 
1’05”978, 4. Nel Álvarez (DPK Racing), 1’06”017, 5. Jon Bikendi (La Morgal Sports), 1’06”171.

1a Carrera.
1. Luis Fernández (DPK Racing), 14’17”935, 2. Gil Membrado (La Morgal Sports), 5”719, 3. Nel Álvarez (DPK Racing) , 
1’05”978, 4. Pablo Gutierrez (ALE Team), 7”921, 5. Jon Bikendi (La Morgal Sports), 11”795.

2a Carrera.
1. Luis Fernández (DPK Racing), 9’34”706, 2. Gil Membrado (La Morgal Sports), 6”795, 3. Pablo Gutierrez (ALE Team), 
6”971, 4. Nel Álvarez (DPK Racing), 9”508, 5. Gaizka Pereira (La Morgal Sports), 13”623.

Gil Membrado s’abona al 2n lloc en 
el Circuit Fernando Alonso


