
Crèdit Andorrà GSeries 2019: arri-
ben al seu equador
Malgrat l’inconvenient que ha suposat la climatologia adversa, les Crèdit Andorrà GSeries 2019 continuen avançant. El cap de setmana (dies 16 i 17), es disputarà 
el tercer meeting (G3) del calendari en el qual, en bona lògica, es començaran a definir les posicions capdavanteres de les diferents classificacions.

Més emoció, si és possible, amb el traçat al revés.
La novetat del cap de setmana serà, sense cap dubte, l’escenari en el qual competiran els inscrits en aquesta G3 del certamen. El traçat serà el mateix que en la 
G2 però es correrà en sentit invers, és a dir en el sentit de les agulles del rellotge.
Una vegada més, el punt espectacular del traçat serà el final de recta de meta. Aquesta recta en baixada provoca que els pilots arribin al revolt de dretes a gran 
velocitat i a vegades frenar no és tan fàcil.

Mantenir la pista, objectiu del canvi d’horari.
Àlex Bercianos (Director del Circuit Andorra - Pas de la Casa) ens comentava d’aquesta manera el perquè del canvi en el programa horari habitual: Hem reacci-
onat davant una evidència i hem decidit canviar els horaris per a reduir la pressió sobre la pista.

Es mantindrà l’hora (9.00) d’inici de l’activitat en la pista encara que els protagonistes no seran els habituals. A partir d’aquest cap de setmana, els vehicles de la 
categoria GS2 seran els que competiran entre les 9.00 i les 11.55 hores.

La competició continuarà a partir de les 17.00 hores, amb la disputa de les diferents mànigues (intercalades) de les categories GS i 2 rodes motrius (2RM). Les 
finals estan previstes a partir de les 21.55 hores mentre que els podis finals es faran una vegada finalitzades les esmentades finals.

El timing horari de la segona jornada de competició (diumenge) serà idèntic a l’habitual. O sigui entre les 9.00 hores i les 15.00 hores aproximadament, els Car 
Cross i els Side by Side seran els protagonistes en les instal·lacions del Port d’Envalira.

Ferran Pujol (GS2) únic líder indiscutible. Molta igualtat en la resta.
En l’aspecte esportiu, cal esmentar les diferències mínimes que hi ha entre els pilots que ocupen les places de podi. A excepció de la GS2, en la qual Ferran Pujol 
domina amb autoritat (ha guanyat totes les mànigues disputades), a les categories restants tot està per decidir.
A la GS, Xevi Pons i José Roger Chalmeta estan separats per tan sols 6 punts i amb Miquel Socías a l’aguait. Jaume Bartomeu (2RM), Joaquin Fontan (Car 
Cross) i Philippe Bouchard (Side by Side) encapçalen les provisionals de les seves respectives categories, però amb diferències que tampoc els permeten el 
més mínim error.

Així doncs, a partir de les 9.00 hores del dissabte (dia 16) es podrà viure un altre emocionant cap de setmana de competició en el Circuit Andorra - Pas de la 
Casa, amb la disputa de la G3 de les Crèdit Andorrà GSeries 2019.

Servei  de Premsa.  
Francesc Pino, teléfono +376 322397. 

Classificacions Provisionals de les Crèdit Andorrà GSeries 2019:


