
El pilot de L’Ametlla del Vallès venç en la YXZ1000R Cup i facilita la victòria a Yamaha en el Campionat 
d’Espanya de Marques.

“Ha estat un any d’aprenentatge que ens ha servit per trobar el camí correcte de cara a la temporada 
vinent”.

José Luis García va finalitzar sisè en la categoria de Buggies Nacionals i dotzè absolut en el Rally TT Villa de 
Zuera, última prova puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terrè (CERTT). Un resultat positiu 
que el confirma com un dels pilots destacats del certamen.

En un any complicat i ple de primeres experiències, aquesta meritòria sisena posició assolida en Buggies 
permet a José Luis García valorar de forma positiva el seu debut en aquest campionat. El barceloní subratlla 
les bones sensacions aconseguides de cara al proper curs. “Ha estat un any d’aprenentatge, sabem que 
estem en una bona dinàmica i en bon camí per ser competitius”, apunta.

A Zuera, el pilot de L’Ametlla del Vallès i el seu copilot Xevi Moreno van aconseguir acomiadar amb bon sabor 
de boca una temporada marcada per diversos incidents tècnics que els han impedit acabar tres de les sis 
proves puntuables. “A Zuera hem realitzat una bona carrera. Malgrat la burxada que vam patir i una 
penalització de sis minuts, hem aconseguit finalitzar sisens en Buggies Nacionals; és un bon resultat”, 
insisteix el pilot català.

A més, José Luis García va conquistar la primera posició en la Yamaha YXZ1000R Cup al costat del seu 
copilot Xevi Moreno. “Vull agrair a Xevi el treball realitzat aquesta temporada, ha estat genial”, comenta.

Per a aquesta última cita per terres aragoneses l’equip va optar per muntar un motor de sèrie en el Yamaha 
YXZ1000R. “Vam veure que el turbo necessitava més desenvolupament en la gestió electrònica, un 
detall del que s’ocuparan per a la temporada que ve PCR Sport i l’especialista Pep Motor. Així mateix 
vam muntar unes rodes més grans, poc adequades per al motor que portàvem però que necessitàvem 
provar de cara a 2019, sent conscients que no es podia acabar més amunt en la classificació”, afegeix.

A falta que s’oficialitzi el proper calendari del CERTT 2019, la propera cita esportiva de José Luis García serà 
les G-Series d’Andorra 2019, que arrencaran el 12 de gener al país dels Pirineus. Per a aquesta carrera sobre 
gel, el barceloní pilotarà un Ford Fiesta gestionat per PCR Sport.
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Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny – Rally TT villa de Zuera

José Luis García tanca la temporada amb 
un sisè lloc entre els Buggies del CERTT


