
Gil Membrado (La Morgal Sports) va acabar la temporada en el Campionat d’Astúries de kàrting 2018 (categoria Aleví), 
vencent en totes les proves que va disputar en el Circuit Fernando Alonso de la capital asturiana.

Amb aquest doble triomf, el jove pilot d’Olost va consolidar de manera definitiva el subcampionat en el certamen esmentat. 
Membrado ha acabat les 12 carreres disputades en posicions de podi, en quatre va pujar a l’esglaó més alt del podi.

Entrenaments cronometrats.
Gil no volia sorpreses en aquesta última cita de l’any i des del moment que el crono es va engegar de manera oficial es va 
mostrar superior a la resta de rivals. Va aconseguir la pole-position (1′ 11″163) i en conseqüència la millor situació en la 
graella de sortida de la primera carrera.

Carreras.
Van tenir un desenllaç molt semblant. El domini del jove pilot català va ser més clar en la primera de les carreres disputades, 
va superar al seu company d’equip, Jon Bikendi, en mig segon i escaig.
En la qual tancava el campionat, la diferència entre els mateixos protagonistes va ser més ajustada. En aquesta ocasió el 
baix rendiment del motor que li va tocar en sort ,a punt va estar de costar-li el triomf a un Gil Membrado molt lluitador.

Així doncs, el d’Olost va tancar de la millor manera, guanyant, la temporada del seu debut en el món del karting.
El títol a l’Open RACC, l’esmentat subcampionat d’Astúries a més d’un debut molt esperançador en el Campionat d’Espanya 
(Recas-Toledo), aconseguint la 6a posició en les dues carreres disputades, han estat els excel·lents resultats en un any en 
el qual, l’objectiu principal era aprendre en un món tan competitiu com són els campionats de karting.

La pròxima temporada, ja en categoria cadet, Gil Membrado i el seu equip esperen seguir la línia positiva iniciada en aquest 
2018, encara que són conscients que la dificultat pot ser major, ja que hauran de lluitar amb rivals amb molta experiència 
acumulada en els diferents escenaris en els quals hauran de competir.

Servei de Premsa.

Classificacions Meeting 6 - Circuit Fernando Alonso.

Entrenaments Oficials: 
1. Gil Membrado (La Morgal Sports), a 1’11”163, 2. Jon Bikendi (La Morgal Sports) a 0”389, 3. Gaizka Pereira (La Morgal 
Sports) a 0”526, 4. Nel Álvarez (DPK Racing) a 1”367, 5. Adrián Fernández (Escudería Turon) a 3”225.

1a Carrera.
1. Gil Membrado (La Morgal Sports), a 9’37”124, 2. Jonn Bikendi (La Morgal Sports) a 0”584, 3. Nel Álvarez (DPK Racing) 
a 2”963, 4. Gaizka Pereira (La Morgal Sports) a 11”457, 5. Adrián Fernández (Escudería Turon) a 15”578.

2a Carrera.
1. Gil Membrado (La Morgal Sports), a 9’35”194, 2. Jonn Bikendi (La Morgal Sports) a 0”053, 3. Nel Álvarez (DPK Racing) 
a 6”371, 4. Gaizka Pereira (La Morgal Sports) a 13”142, 5. Adrián Fernández (Escudería Turon) a 21”895.

Campionat d’Astúries aleví.
1. Luis Fernández (DPK Racing), 424 punto, 2. Gil Membrado (La Morgal Sports), 416 p., 3. Nel Álvarez (DPK Racing), 
381 p., 4. Jon Bikendi (La Morgal Sports), 327 p., 5. Gaizka Pereira (La Morgal Sports), 314 p. 
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