
Gil Membrado, guanyador de l’Open RACC de karting 2018, sembla disposat a repetir èxit en terres asturianes. Concreta-
ment en el Campionat d’Astúries aleví en el qual, després de disputar-se el tercer meeting, es troba en la 2a posició, però 
en clara línia ascendent.

El jove pilot d’Olost va completar el tercer meeting de l’esmentat campionat, guanyant en totes les ocasions que va com-
petir a la pista. Pole-position i 1a posició en les dues carreres disputades, amb el que va llimar de manera espectacular la 
diferència que fins al moment li portava el líder provisional del campionat. El fins ara imbatible Luis Fernández acumula un 
total 253 punts, mentre que Gil el segueix a 11 punts (242).

Entrenaments cronometrats.
En aquesta tercera visita a la pista Fernando Alonso, Membrado va aconseguir la seva primera pole-position a Astúries. 
Amb un crono de 1’10”831 va aconseguir el millor registre de la categoria en una última volta espectacular, a més de ser 
l’únic dels participants que en aquesta sèrie de cronometrats va baixar de 1’11”. La part important del meeting començava 
de manera espectacular després de superar certs dubtes en els lliures.

1a Carrera.
Membrado va aprofitar de manera excel·lent la seva posició privilegiada en la graella de sortida i a més la va saber mantenir 
fins al final ampliant de manera regular les diferències, al final més de 3” a favor seu respecte al seu rival directe, en aquest 
cas Pablo Gutierrez. Un triomf inapel·lable, el primer a Astúries, que el va portar a recuperar els primers punts respecte al 
líder provisional del certamen.

2a Carrera.
De nou l’esperada lluita entre Membrado i Fernández va ser el centre d’atenció per als presents en la pista del campió astu-
rià. Gil va tenir la tranquil·litat necessària per controlar els atacs del seu rival durant les 8 voltes i passar la línia d’arribada 
amb escasses 2 dècimes d’avantatge respecte al seu rival.
Així doncs, jornada immillorable per a Gil Membrado, que després d’aquests tres primers meeting (6 carreres) disputades 
es pot dir és un clar aspirant al títol entre els alevins del Campionat d’Astúries.

Dins de tres setmanes (dies 4 i 5 d’agost) es disputarà el 4t meeting de l’esmentat campionat. L’objectiu del pilot català no 
serà un altre que seguir retallant diferències respecte a l’actual capdavanter. No hi ha dubte que serà un altre cap de set-
mana d’emocions fortes.

Servei de Premsa.

Classificacions Meeting 3 - Circuit Fernando Alonso.

Entrenaments cronometrats.
1. Gil Membrado (La Morgal Sports), 1’10”831, 2. Luis Fernández (DPK Racing) a 0”820, 3. Jon Bikendi (La Morgal 
Sports) a 1”277, 4. Nel Álvarez (DPK Racing) , 1”466, 5. Gaizka Pereira (La Morgal Sports), 1”671.

1a Carrera.
1. Gil Membrado (La Morgal Sports), 9’39”888, 2. Pablo Gutierrez (ALE Team), 3”346, 3. Jon Bikendi (La Morgal Sports) 
a 3”935, 4. Luis Fernández (DPK Racing) a 3”951, 5. Nel Álvarez (DPK Racing) , 8”302.

2a Carrera.
1. Gil Membrado (La Morgal Sports), 9’35”422, 2. Luis Fernández (DPK Racing) a 0”264, 3. Nel Álvarez (DPK Racing) a 
6”487, 4. Luis Quintana (ALE Team) a 12”783, 5. Gaizka Pereira (La Morgal Sports) a 31”486.

Gil Membrado domina amb autoritat, 
en l’asturià de karting 2018


