
Las Crèdit Andorrà GSeries 2019 
afronten la recta final

Les Crèdit Andorrà GSeries 2019 arribaran el cap de setmana (23 i 24) a la penúltima cita del seu calendari. Les previsions climatològiques indiquen que serà un cap de setmana calorós, 
però, els organitzadors esperen que el treball realitzat i les variacions horàries adoptades, permetin mantenir l’escenari de la prova en les millors condicions fins al final.

Al Circuit Andorra - Pas de la Casa es podran veure tres traçats diferents.

A la G4, els participants de la categoria GS2 disputaran les seves mànegues en el traçat denominat “normal”, és a dir que giraran al circuit a l’inrevés de les agulles d’un rellotge i sense 
passar per cap variant.
Dissabte a la tarda, els vehicles de la categoria reina (GS) i els 2 Rodes Motrius (2RM) giraran en sentit horari pel traçat normal, però passant per la zona més tècnica de la part alta del 
traçat andorrà.
I les categories participants el diumenge, CarCross i Side by Side, aniran també en sentit horari, però amb una variant diferent, escurçant la corba anomenada “parabòlica”.

Per Àlex Bercianos, l’objectiu segueix sent donar l’oportunitat a tots els que competeixin en les diferents categoria de la Crèdit Andorrà GSeries de competir en les 5 opcions que ofereix el 
Circuit Andorra - Pas de la Casa.

Competir durant les franges horàries amb menys sol.

Aquest cap de setmana hi haurà canvis tant en els horaris del dissabte com del diumenge. Segons ens comentava Àlex Bercianos (Director del traçat del Port d’Envalira): Les previsions 
per a aquest cap de setmana són de temperatures altes. Malgrat tot esperem mantenir la pista, en les millors condicions, fins al final. L’experiència positiva de l’anterior cursa 
serà de gran ajuda quant a la manera de procedir però el retoc en els horaris era del tot necessari.

Els retocs als quals fa referència Bercianos són: l’hora (18.00 hores) d’inici de la sessió vespertina del dissabte i l’hora (8.30 hores) d’inici del diumenge. Així doncs, el meeting s’iniciarà a les 
9.00 hores com és habitual i les diferents categories s’agruparan com en la G3. És a dir, GS2, competirà el dissabte a partir de les 9.00 hores, mentre que GS i 2RM intercalaran les seves 
mànegues el mateix dia a partir de les 18.00 hores. El diumenge, a partir de les 8.30 hores, serà el moment en què els CarCross i els Side by Side, sortiran a la pista també de forma alterna.

El pilot de l’ACA Esport, Edgar Montellà, correrà amb un CarCross.

No hi ha dubte que l’emoció va creixent a mesura que avança el calendari. Mancant dos meeting per al final les distàncies entre els líders de les provisionals de les diferents categories 
continuen sent curtes i ningú pot sortir a especular amb el resultat. L’excepció és la categoria GS2, en la qual Ferran Pujol continua comptant per triomfs les seves actuacions en el Circuit 
Andorra - Pas de la Casa.

José Roger Chalmeta (GS), Jaume Bartomeu (2RM), Raul Ferré (CarCross) i Yann Le Potier (Side by Side), estan ben posicionats però els canvis encara són possibles, sobretot en les 
dues últimes categories esmentades.
Edgar Montellà, subcampió 2018 de la GS2 i campió en 2RM en el 2015, tornarà de manera puntual aquest cap de setmana compartint vehicle amb un altre especialista de la muntanya, 
el pilot valencià Toni Ariete. Competiran a la categoria CarCross.

Així doncs, la disputa de la G4 s’iniciarà a les 9.00 hores del dissabte (dia 23) amb la disputa de les diferents mànegues de la categoria GS2. Amb tota seguretat el centre d’atenció d’aquest 
inici de meeting estarà centrat en l’actuació de l’imbatible, fins ara, Ferran Pujol.
 

Servei de premsa.  
Francesc Pino, telèfon +376 322397. 

Classificacions Provisionals de les Crèdit Andorrà GSeries 2019:


