Les Crèdit Andorrà GSeries 2019,
Per fi! es “vestiran” de blanc

Les previsions meteorològiques més optimistes es van complir.
El Circuit Andorra estarà en les millors condicions

Els participants en la segona cita de les Crèdit Andorrà GSeries (G2), que es disputarà el cap de setmana (dies 26 i 27), tindran l’oportunitat de competir en un
escenari totalment diferent del que es van trobar en la prova inicial del campionat andorrà de pilotatge sobre gel. La previsió de neu i fred que hi havia per als
dies anteriors a la prova es va complir amb escreix i, en conseqüència, l’equip de pista del Circuit Andorra - Pas de la Casa va aprofitar aquesta oportunitat que
els va donar la climatologia per a deixar una pista impecable.
José Roger Chalmeta (GS), Ferràn Pujol (GS2), Joan Sala (2RM) i els germans Le Potier, Erwan (Car Cross) i Yann (Side by Side), iniciaran aquesta G2 com a
líders de les respectives categories del les Crèdit Andorrà GSeries. Les mànigues es preveuen emocionants, la majoria dels rivals directes als líders també han
confirmat la seva presència en el Port d’Envalira. El seu objectiu no pot ser un altre que mantenir-se en posicions de podi però, si és possible, per davant dels
primers vencedors de la present edició del certamen.

El timing es manté per a les dues jornades de competició.

A partir de les 9.00 hores del dissabte (dia 26) començaran a competir els vehicles GS i GS2 que aniran intercalant les seves respectives mànigues lliures, de
qualificació i super especial. Les finals, a partir de les 14.50 hores, podran el punt final a la participació dels vehicles de les categories esmentades en aquesta
G2.
A continuació serà el torn dels vehicles de 2 rodes motrius (2RM). Durant 4 hores, entre les 16.30 hores i les 20.30 hores, els pilots aniran sortint a la pista per
a competir en les diferents sèries, acabant la seva participació amb la disputa de les sempre esperades finals.
Els Car Cross i Side by Side, competiran en diumenge (dia 27) a partir de les 9.00 hores. Totes dues categories s’aniran combinant en el traçat del Circuit
Andorra, en la disputa de les mànigues lliures a les finals. Està previst que els moments més emocionants de la matinal es visquin a partir de les 12.35 hores.

Entre els inscrits, novetats en les GS2.

Comentàvem que la majoria dels pilots que van lluitar pel triomf en les G1, estaran presents aquest cap de setmana en el traçat andorrà lluitant per les posicions
de podi.
Cal esmentar a més, la presència al volant de respectius GIAND de dos pilots habituals en campionats internacionals de circuits. És el cas de Pepe Oriola que
competeix de manera assídua en el Campionat del Món de Turismes i del pilot holandès Danny Kroes que va disputar la passada temporada el calendari del
TCR europeu.
En la categoria SidebySide, al volant d’un Ca-am, competirà el diumenge (dia 27) un ex-campió de les GSeries. Es tracta de Jordi Pons que, en el 2007 al volant
d’un Mitsubishi Proto, va aconseguir proclamar-se campió absolut del certamen.
Tant els organitzadors com els equips esperen que les millors previsions meteorològiques per al cap de setmana també es compleixin, per a brindar un bonic
espectacle als afeccionats que s’acostin a les instal·lacions del Port d’Envalira, per a viure en directe l’emoció del segon capítol de les Crèdit Andorrà GSeries
2019.
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